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 1 عكار زعرلا للا يسبب ئ

 0 ا ءىدل الرس اههلعمجو بن عملاو أ سل اةراوطلااترماشملا 2

 ربل ريطر وص انريس "زا ىف |مجحتم دارا دولسو ةدلصوو :يثربلاو للا
 1 نالوا ارش اريعل الوتس د دو هيربلا ”نالعلا يسال ياعمر امد

 وطلع اوبح يطا زا بؤ يربدباررهشل غلا دبعدب أقل
 اس الا ةيجب طع معرس سل ل اوفر دمع ان اريعسو مزيت نررلعلاو تحل

 : . ةيباكك للنفح' تلزم وجا همن نرد لوما ضرما هلاو”ةراوطلا م الحا

 الورم رلو م رلطر ل باك ةاتما جرا ىرلا هل 8

 1 ليلو مؤ مزج هش عال نظرا هل يسسيبل يفأرسجل ابره ولع ملا

 وهج فناسالإو اباوع هج وتاورمم هنييرثراعشال هرثدا

  اهنتوطاعم الاد 4 00 قيقا والاب ار لا نال ولا ءا نزجأر هك

 ٠ لسمك ةئلعتم الو ةلرهلاب نلمس الم تعن ةيرشكاب] خت يعبتلابرعشي لل

 1  رئاملاة يرتب لاري و داكأرتبا ثن داوحو لاو كريس

 3 ورمل ولسمو لحرب لعل يسب قمل نايلرلا يل اوف جرار ا رحاذلا

 0 | مرام مس تو ميرا بح الاب هيعرس طعةورعل ولعلا

 وابا لولا الهتسألا زكؤرلاو مددارتبللا يعرع اماما عمر نال ناو ميدل يمزح اغا

 7 رانشنالو اول لا هكزم ولا سس
 دارا هازدل جاما ووحد 5

| 

 ظ ٍ اذعر: اتت 06 نانم ]ماصار م و ةريعللا 8 دوما
 ' رايق 0 نسخ



 لمئات الافرع رتل من ف كد ناك سكر ابلا هيث هنن الحلا ري ليلو لا ابل راسخ 2

 ايرعتلا 2 جعمدعزمورزلو ةرعدلا برجا كنوع سايقرع يزف ذز غشل ل او ايرس ل لعن
 9 مرارا كوكيذ ةررهلا قيفخجيوس ايقاع رم مارا وص الكا نظم ىرطألا نيم رحا عداد

 ٍ 3 0 ه١ 1 5

 2 2 مرو اىسم ؛ارس اينما ل ءاعالا دز اتمام كام اوح اسر مدوعملا و

 . تطل اياك داوم نتف قل ركل طراىلل ثرعارهوراكلا عن

 يا يح ديس شا م دانتشم

 رسل بأرب نارجن بضعي ]نس م عيتساو اوس لمس زل ةركرلا 5 رابلا بايك

 مرصد لبنت هام درلوسسلا) ةرمبو مل در +! 9نةيتيفح :ةقحةكالب

 0 وحر ]جن اي وانشلا ضرار عاج لاوس هانا اب واع هلام

 رك تيجاولا دز لوو نيكه وهلا راوتم ل وكيس جملا ضع شر مذ

 طولا ن6 خا طلال دورس لل انرشسرا عا اناره تن اما ىلا عيل وسما

 المس اع ذألاو نرتلا لالحألا زوم خوبحو بتسأل عوض حاوصر م وسلام ادلع

 دءاونيفت ةايالاورولسألاوف هاي الاوعه ديرما هب دصنلا تح واهل
 نازل قمح ةقيطح نال موههطم لس شاذارهبالا يطل بعرس رزقا "ىلا :

 0 الع ملااما رعاظل اوايقنألاو 0 ئ

 كلا“ اطياب جام هيب ى هرصلا ايوا وبلا هلابك ودرع اك

 ملا نك نفل تاع عازب ليام



 زوسلاو ب١ غرعب ٠

 1 0 /تيلولم انأف مل ىلا /ةيلوط يصرع اعين رهدايندلا ماللحا ءؤرح١ اسرار ةلاو لوألا يع 1 ا 3 : 00 َّى 1

 ل لع ردسي الو بوم واس كهريسلا لوما نس ضنا ثم ى اصيشوسس ا نلعبتو ءانع

 ظ الر حولا ئمم اكمانألل نانا عزل ددباف مدماوأ رمل لع مو حررفملا راكئد

 كرما نجلا نلاذح تعا عيجسا مالا يدلل, حار ماقرعر طم يعم
 توك زيفلللل هصردا واط ا دريس ملول يما جوملا ولطلب خرم لون
 ١ مساند مار ردلسلاو ىلظعت معن اولا فلو مه مكر ةالصصلا ىلا عزايس
 ريمهرلع أ بول 139 راكرلا مهم ءامل] ا ه.دإع نان اكلردسرلا لعرب قلتم

 اضيالورووط غيلبسرما نان در ود رس يلا جراعر اسناوععو ىذ وج ول سلا و هولا

 مثنال ري اوضو ,ابلا ثم قسوه لكولو ىس لور يشالن هلل ورا عم عاوبلاذ

 ربدعرلا آلا راغلل هيلا رملي وطر مز علا ج7 ةومبلا موا مبرانكرمك

 "ولما يلم _# انيس رلارر يلام شعب همجي سل ابشألاولسزلا يوهلا يحيا مانت
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 .٠ ايار رهطارججوهئر لملاوةوللا هيل جرب صو امنا زنب عدل:
 لولا داعم لم غاوسا ني انفرار مقرأهتشس ١ ةدشمل الاي ارصلما ركز لاف“
 يت اال طيف يللا بعوب اربع بر صودا لاو ةولصلا يعامل“
 "2س لطويف عر طوع ده وجات يماعم أذ ريكا ةكرشلا نما هد
 ملا عاما إريسثو هتصا ثمؤيلا دارللو يرام نعبر ايهلارؤ عوز جال عدمل وال

 ترفل رلعرالا ف امو ظحول راذم زم( رطل يصون الوابل عج رع
 ثم



 ارقي عفو اعلا ياخ ائطععامم يباسلا وللا لقاها نطو تيم تلاطذم ٠

 4 رجلا رعت زؤر لا مول لال اقرلوررنسجتوكر هانم زيمرأللا عادا
 ا( بد عانيلا]صورم#لا غاب يلوا وا

 نو تاج ارحب ىرلجاسك الص يفك زوهملا انتا نورت صارم

 لاوحا درا اهبرتعي خلا ؤوراطلا سم جو اظنلتلار اسعابد امزرا رف اراسعاب هاكسؤلط

 اونو دعم ىونو ملا قاضلا نزح الاى اياهلاربج عملا دعب لاح

 ملرطولل ا افنلب دينا قيحعذلا مل )اشعل جود اهلا لوا يصرملاونرابالاب اهل

 نك وادربوزت رقع انمي فرظلا اعين ففد يون وبلا ءاضللا غزح زكر لن 2 برك د

 هيورسلا عاج ةيضرظلالكيصتت هلصا سوني [ ارب ننال زوز ىلا نشأ ١ لولاك ٠

 دعاس نحألا'ردب نارا اوس" اكان يس لال نحس مو زخانم عب اكل .٠

 وتر صورو 1/١ هينرطلا يب وصنم دوك م عملا ركنا ةعيبر فلام مزلا
 هامل الع »وادب ما يل ارا لولا لصف ذر ناو :ىجال ناش لاو كب وزشلا هول

 10 رازيصو نولس]رمو 50 اماه يداك مودل مز هلل هب

 عت دلارُث الانس الا ءؤل يعكر رفد اطغتبا بعد المقود لمس شب امد ريفر لس لع

 ارسلان يلع ارم هن اهازوكدر عب أم اروخاطبالا لمعت نا اناربلا | اع نها حس | يلع

 0-0 لطم نوت ع دعما 7269 اجلا نلعسم ماها ارو لصور

 يصل :راشا هدههف تايبلا يلع مال ا رمل صاظرعم اك اويل ءرى سل اربد

3 



 يلو بيرم الالف وطقم نل هود |؛ شعل امم طل عطر الرس نوهزنلا غرار

 رز ارد اخو ولعل ممورجألارش نيشان رشم البلي رولا ةياويناعم
 امام انهدرملا و الطن نيش اسر ذورسلا م اناك لا علا يل فلر للا متسا
 .٠ طل وف تعج درسج لالالا كباهزرصتخلا ب اهتعخل هوفر
 "ماه ضخ اطل حز عرار اعلاسيفنلا لاوتألا مير ععلا زنا نرتب
 نييزولا عاق دز جحلد ل ادار راطلطلا دعما يشام مرعي نلم
 ١" قالا عاين نعزي أ عر ةرابع ار بعدنا هتف رن نان وجبال ام
 ل6 دج ارنب خب قدتناطارف ماكس عوولا قزم نمله دن
 هورعم وت او اوه لعشر[ ناي للا رئاكمط ايتن مومو سال ارئاص
 لوا عيونا امم لصلاح لازم اونو ماج معلطا ا لاس لا للا ةرو وطال

 ينك لسلاو ةولسلا لعرب دري ةدانأل ااه عربد مور اكو داع هيلع مشلعاجبو أب غن نا

 نار لا ردم نش هت لاكمي لط اياد لضم ر اغسل ا سرل لام دب تب
 رشم ال وامرشولا دوو رو ) رحااويب ري ردع ل يارب ف انلمل١ ايد برد و أ ليي اهه ال |

 م - 5] 5

 لروح دراجألا ..زلطم لا رمل نال قيبقمح يارب دبح ملطف ماطعاب نمسيفطاك نال
 ل 20! ظل صحل نبا و رسل دم سل ماعم طاولات جت نا 6 ْء أ ْ 9 :

 ايام مرسلا جماح ان فذ يلا ذا سملا ندا ناب زفه اروع اننا ا
 همر: نب كبار قو كمال ١نطفووقملا داراذ مالت جهزطخل كلاب يزرع

 نا



 وزن نعلم جاو ذولا يي ان يتب اوتسازرورص» _ئوع فلانا -
 نانرمرمل حال قيس ا ويطل د .صتسا ام ميزاب الهيلا سزغتسا ام ب حرخا رمت 2

 0 ان اساس ا ررصسز صا راجيشر زقشسم اولع عنك متسع

 يخلد فود مواز رلهلا ريع الل همدرسملاباونصو يواضيبل لاق لس
 نو ولست عيالردوروطتالهن اورج :لزنبوه ىلا ادلشلا عمم نزلوا مهنطاب

 يضعان : لا معزوم كحل اعولطي مو عل ةسبرط عطا اهلا
 نا عاد اوفو اكربكاو رن سقم ايضنوهو كلاب دلت
 باتا اءاتيار 20 وساكن نمعل مسار 27 5 جدلا سجل

 كالي ندا وثوارصاط نك رهو بانا لوب نسم عخيردكب اركاب د
 ظ نسل هينا لا ماجاب ص لوتس رولا راضبإ_ليور سجن ها سبي لابو
 لاين اقلط م علا ادا وس انا وبل ادلا مساهم وسأ,
 زار ط اواو اكابر سي ةزنخلاورسكأاب سجد يلب كي ةمعلاو
 ما ا ا
 .رشارززلعل ان من نحل ذاع وطن ريك رالاهط رعي جعملارا تع اب هايل لاخي نجد

 رجلا هنعمل رك اببعابةيغي غران اريعتلا وحساب ىرخأل اذ
 .:ان خذ! اذاهباومسجحبت (حولتجيل ذاوالا «تايتاملابباصا رم ويطمل ازد .لولعغملا -

 ىرانف نوادي نر اون واس يام ؛ذ عم اتش او الط ١ةليشعملا وا م بطل ووو : 6



 امم

 افلخملا نوماس الارئاس ولم تلق ناو ةولصلا مما >اررهاوعرامالا لاق جراسا

 ١ ٌسرعزاذ حبالؤرام ل وبك نم لعضو وعنا تصبر طر اهدرهثر عن رز دوام ماعلا ردع رمال نص
 7 ب : 3 أ ا 0000 " ١

 هولا نلتخا ماظهر ع نر اوطط سلوي نيرعلالسرددحو ساه ايل رب وبلا عرداورحرتسسس

 ١قرنعوزارض رضوان موا سلو هاوس ليل لال عنرل شع اهل خم اورد اهو خت ساي
 ظ 1 د يعتق ورح ين مو فاول
 رز نال اللا ذ دلال كريستةلوطم وريح ايو مول مرا 0
 :نضلاومامألدوقز عطل خس رول مرسال اب نو ريعطت سوح نا ردا, ظلخم
 ليومنا مام هلا لوفلعاعي اًابادر 1 نست٠١ضص / < : او

 : ّ 9 ا 9 دب الإ نادءوو

 ١ لاين نيلقمل عجز خن وولاوزدلا اج يقال نصا راو اقول
 1 0 ص 0 5 3 ١ تالا

 رو فيرا ةيأرث اورجلارب اسم حرز مملاو اجا رعبا رسما ذل ره
- 0 

 2 7 5 أ 9 07 - 9 ١

 طل !طنيمسلاولرزهلا لزيارتنا [نتغر
 عزخللاابشألاةيئساعسع سوار "تخل صزملالعر داطلا كم 1ارطل' وربك اك كاملا
 ا 0" ١ نك ل

 ظ راوزيمو ول مصو مد لطول بد ]سلا لص نر صاط) اولا دربللا رماها قس لوس بلغلاو

 ٠ فلا كمد لاب بقي لو ةولطاررلا نب ارمادا ةيرجت عسل ذا وشتولا دقن لام الو ا . 1 4 5 51 6 ه لو ١
 : ١ 1 > ٍ 1 1 3 ١

 ١ ةللوتزرملا نظرها ياللا :يطارملاو قبلا ب داو ياسا بلو جار يحتل
 مورعم رلوا ياا نقدوُتلا واذرمل اؤْشكداو واسم واهم و> نام «ركر سانا ذلك هد

 ةيائطوم لا ةاك لمع اهلاو جلا جارعم ولان ندد هججأر هي يمال ةيركيسلا هالو جام 000 . 2 ١

 3 لانك مك 77 ملأ وز مرسل ورضا طارش وام امر لع نمو ا 2-ِ ظ ! او اطر اب ارح طم د اوال تا رطل ريغ اج

 هش سيث دحر لاما ويا لاري رلابارعولاظقن مرع اصر ونضال
 ططايسعولا



 ل لع ادام ق حي وشلا م ءالو تارا بلش دوهسا فرط ذم اوايتحألا 2

 دارمزلا ويلان نرلص دمع رزه رشا هد اربع [زمو نان لقول دوف حأب
 دل| نر

 لعرب 3١ارزا رمحاشن (- ايلول اهلا مد يطور ذكر طنش تسلا تلق

 مب 1 أ 5 نمإ مزن أومرلا ناو ةليبلا ج جر:ظلغملا ساهل وجرلو جوملا وجر
 | ىللا

 0 ناننيم ان ىدحأمولسلار اول ع دوتل 2 كسلا دجال يسد وعم نسل

 ربكلا حوت رجالا رفض و أطرسكم اسس لسن الاه دررلا دكر طلا نري مدر دزجلاو كاملا
: 

 2 ب ةيو ملا يوما دج ستر )ارح ناك باصا لس م'ةركس لاهوت لياس مدرلرت ئ

 9 1 7 6 ران اوسجلار اس هيصدألا جال ؤيالا لو ظلما نم نكمردالالاو اجل

 00 0 مكر مار عش ةر ءنلا لوبا نك خلو فعن ورعاطف رخو انجالربالاعطن |
 ما علا ةرافلاولجل لوي منال كالو اتلاف يارا بال «ةشلاياعد

 ظ 27 «طخخلا ب ةرأذلا رجب هطول بولا واما دفنا مرد |روظا ع حجاهرحر

 :ةرااخلا لوبا دور سجن ل لطوا انوا ةرآرهلالايذا صولا و ةردرضلل نم وعب

 اول ةداعلدسحر يلا كاره يونا دود بي زعجري قفار
 .ةري شوف لاذادج رخؤ للمرور ”ضرسجين اعلا نس ايار راديو
 يي ريع ةيلرهلا لون ز[ئق حد ترورصلا نيالا ار ساخر درل اصاظنا رسما بت نا

 هيف هززرئعلاذةزاظلا لوب 0ايام طراق وكما

 لبنانيات ةرابعتلل وتلا |رهيلعنا عدل كلارك غلا ةراط» ةاورلا لت نمل هس“



 فونملا اظن د وس ايرصعلا يلو ضل عوز ئرذعم اهلوب ليك د غاهإرت 5007

 رابارسف ويدل فانا لل عاشو د ريءاثانهاثلا ) ولان رايك منزل نم وكان الثا

 درووتنارب درع خم اهلدل اولا ولج مح مرئبل| ةيةر ورشا نادرو سجين: ل عمألا نا

 وضد جاريا نايا نخل مور ناطور لشن لعد سمر انحل
 هيجراالاد درنذعاو ويسلاو رووغلال ماهبلا دم ىلا ويصر اللا نك و ويضر اها ارم

 دوما + دم كلو اوما عابس ااه اعلوراولاجارعم هاو ذض نا دويطلا عابس

 2111111 ز ز ز ة]
 : ربان جرس ذا نزار اوراعبلا لا طاق ستنال يدزو ولا دزعألا

 4 اذهو طرا أم نال ل ورهلا هيدر زياهةرخاداوداغلا جارعم وهني اراب امف وار جاجردامغ

 ذولا دونا | ةًالامقيكح اضخن د وصولا نوني يزلا ااه لعلام ورعاط يعزون

 دسجلارهاط ار جونج يرام وظلا نجلا جارت يرعهجعلاو عويد امرا يب دلرت رول

 لصولو هجو نيك الا ذ) "رسل 2 نذل ئيعلا امد م داك يف 1 عل ىب لسد

 طيس ةرهظام نال بسس اانا دردرصلاو ملا لطور نما در كمي هيلا
 واط للا مرلعلاا لاول ق منان كوكب ولن موصعلا ايلا امو ادماج_ءينالز جت لس

 ىدلرحلا )ارسنال مالا ورع روت ٠ع نإ نوتة ل يلملا واما ولأ نلبس طار

 قالا 00

 ارباب

 *- ري

 1 + . اي ىتصإ + 2” احد مرات" ل 7 ال اولا ا ا . “إل

9 

 ع رج 7

 و 5

 دع

 ضيوووتا عووك

3 011 

 ا و



 قت طيدوا فن افلم ايو اجاب وطالت اذنك ذ لرسم و ضرس

 رول ذيج يلم اسلي ف ؤلا جرش امدالز ]غفل رشم ايل نهج الراصد

 ”اىؤل يلف وس الا نرخ لج احلل نام مولر للا رتل ان يئجاو

 انهو ليوا ياعدنن ايوا هديسفلا نو ختان مهجن علو جور

 ارونع) امك غول هب تيل هالسملا نول هس _ريلاراشعانيعتم يس ىولتخا

 ءامانإتلع اره لرش | درسريدرل ا ذو |جلصاصر كير الل اسر اهب لرأس

 مل وضوح ادلو وتل ىيضزلو يضل شال حاط سن لسنا يال ملا

 اضقالاسجيرراخل] ماسلا 013 هول, سفن ن ليسا ةوم مل اليخ باص ا واحلاالو

 سنجي وول انذأ» بلا ريس ”كادحة دلصلا بج ولزوجيزلو بوث اضع انماام هإ سغ عزل زمول

 صبرت عن © طلو طجيرل بولو ةرزع در دربال عال وع نالر >كسبيونريضي هلو

 وضل سيانسإ لابو يال عضوا ور و اهتطوب |هدمتراخلإ بيسي ل فجل هتو

 لو عضوا علاوي للرب دا ردت ذل نيج صعود راه“
 ,ركلامهاحا ذه طابلا يفتن ةغ !زارتحا لق تصب هزم طاطو ثمل اعد هسريلةنلابالا

 مولا مد ناقلسااليوهاوملا لوما بلا رن ءرح ازد سس وملاك

 .ةدازلا دارا طولا عيل ولا نشمو نمار نم اصفلموهتنا للا انتبا هع

 صولا يكرالحا دل ره ص خم اريارطلاب.ءامسملا يداسر هجر لاف لاند اه هيض دال ذل

 رسوب رابطر ل سبات م ولسنا ةةولهلا يلع رمأل :لاانخاةفلخملا سال نمو



 عطار يطور دلك زينضب دودو قلل اعاكرل عا ال: راسو ناكذا
 اعركو ءايلاوروحو ةوهملا)١ذلا نوكسو لمن ذا اهم ورخص برة لاو نارك ام

 اكرر تقر قعدالو وقح ال و ع ةوهش دنع يل فسبًامرطو ايلا ريوس 5 ظ

 ماذلاو نايل ان بناج ومس و) يلانمأسنا يظر جويا
 ليك رؤس ب|واجرهو ءايلاؤرفكو ,رطا لارا نالسأي هولااهنصو نيزهعبملا

 تطارد اردلاو ميلا قارد غابه ةلو ارقي ل جر ال
 اقسم يلا الا لوبد بز ايمو ا كطيو هز ركلا نهار بناقل )2

 كلارا: 0 داونمو ايام تلا رود وزي يضطر

 زاكساد اتاي ول رجلا طم رجب ةريعو جولف قرص
 ليبحالاو سيبو جورطوممش ازا هب واول تشم سم دولاب جرم ططشن ل اطيح

 اثات ااا :رليسلا لصبغ داو اجر يرقد الح ؤسابزلا نسم غلب لو

 عد روص 2ث ير |رمضزنرب زار مطور منو اعمل ارلب م ايانزلث لقاء داس 1

 اطاسنضررصم رفاق طع كاوا ركاب برا راوما1)
 ولوعبلولا زثكا جرترح راو داون ل يع جزاك را ص اورشواسننووو كلوا داو نونوما

 ولف تمد يتسألاوتألدح لوا ئعدرل زنلاو نين لتس انس
 3 او او اهتداع ]يدار مارس النا عن تيعبر اعد ١ م 2ةمشمحلا ا

 واس طمول ويت نا واهو اباوع + !اهنم ونا هت ماننلا ضير
 اي



 ركش عرفا نذل غلا لم ايلا ةنعرع قنا ةرنو نلعوامصملازعب ٠

 تاوبباهل هز يقو ميصطناطيرحاط أن الميل دلك ةرو اللاب نرعملا

 دلسخ )كورال زوم اك زيلتساكولو أ انزال رس يزف داوماجلا نود

 دم ميالاإع لإني 01م دوب طل ولام عدد جيلا قرم اموت ولمريسفن

 ه0الاوحرجرطع هيب رح 0١و كروم موك رمرلفلا عنب .د ام] مف ورمس املا

 ارو, اقول يدا تملا :د مل أك ناك لك ١ فااوروعوب لا ةوزيح«وطر رص دال ضغنبف

 عار اصلا ةةلمزصح نأ لاو جاريود ايو اذ جاؤلمراص وجواب

 رر>وهسلا + ايفل اوت ريسلا» اروي صو نيثفلا هرعت نآو نالت

 يان ليوم نان جيلغلا هو ام اينان قي نا هدا اريسفتو

 انانئارلل ا درعشسما اناث! عض ارجن نااحا أل معابر د لمار نلت

 32/2 جانا نجم وهبي طولا هيد اعتشرلاو قسيس اوكي
 جالو ورغم نسأل ثرللإب عب و اطاسحا واو اسوار اريل, طرح رجام و 9

 ف هللة درعاصلا )لو عاجل ابل ناو نوليسل ضقانرسارنانه) زاننا 2يلا طاهري رشس واسم

 مولا زكر نازئارعاطر ومس أرلاال رن نال اوم او شمل مساع ا بواب

 لل علطول اكره نشل دول وص نال ل رفو مب جوملا اسيل ذه

 يعاود يارد مردال م يحاو رحت وربوسلا م

 ”ةقن نونا ساجلااماو لهن ةسابلا نحؤاذل ايه نييبيمرل «ايلهملا



 اهنزلاب تسال سيل فرب رتتالل ع اياهم ”وصارك نلت خارهتلا نلوم ظ
 0 ردا دوب اود نلاوج يم شكو مر سن ةراهط يزاول ليلريوداوجلا بلآ

 لازغلاو عذلا/ةيمولاو ةردعألا عنلا نمو لؤي لكلوك ر ها
 مطور و لغام زجل وب وواشلا نم لوسالارحاو هزكامر او مرمر طنو ول

  هاوورارئللوويوارسوجبو هريطو راوتلل ]لؤي ام دوب برس رتل جترحاط
 -  راقالوبوململا رعاحرم ةاكولعلا] انيك ارد اًماطم نس فطر وك
 0 لويز يقو ننال وئاون وردا غايولاو اطار سني نهزطو ةر أهلا وقرهلاو

 ,اللو نهدلاو عال ةر افلا جربوا رج عاو ويطل لعورفعةرآذلا ظ

 سلا دايلي حاضبأ لارون ونرش اهاورهتنا نولو | ىلعريط ١ذاالا طنحلا#

 | 1 ا
 ١ ماوس ال مارطوزب الاد :ةلارعب هرقبلا كك يلظ عدم جراخل ءاشخا
 هلع ؤطعادو نورد "ب. ١.. يسر فلا را ارواح يؤم جرا خلا وح ثزرل و
 ١ .قيذط ا عردعدانمدط اكن يصار اىت مرعل المألا مامألا ودع ةظلغم
 راجل جاهمواورزهل قيال جس ناك يطارد هلو نايا بايع ذرلاضدل
 يفور وراق رولي قطر زر نيك لا ةزيل نب رثطا ذع
 اور رضال اوان لاو طي رك ذو دوبك خبفالؤرام ورر لوب

 أيل



 ا ب بسسلو الؤرول اه ثورازرك و مثور والؤي هوب يا |. .ةلظ ةوعتسا ناياور مل ناكترفر رع ةرهاط اهلك
 | سمزف ريال * كور / عيل - د : ش : ظ 1

 0 ا ا ل ةنريرلا مدع بحد ولا اذه ا يصر يا رضا . يم ديب د بلور ناك د ويلا نه

 تاناحماب احل ! يلي هرسانلا ىرليل اشهار 0ا/ناو يا ةنرث ناو شور ومما

 عاجلا اجبارعم مراولمب لريال نافراجلا تو نود لأم لام مد ”للا ب ارم ذئاب

 سايشولا ناش راندة امورذزد اهل رهاط الل اذخْؤل ار ارا نذل ريكس انو

 اطول بشل نا عما شع افرك نال ناو م ولسلا ز او ونميالو عراب ير ضررا در

 ترتريسلمأ ده رجزث نع عمار وعلا دبه يشاع ؤو سس. هنا تارذعلا
 2 امكن نارام لج ااح دلع قخاو ثوردا نا اذه ركذ ل وطب مدلك دعي سل انل اوم

 ا يملا زفلاب وعسل اذ لعاويضدوهمنا داك لطم اننا ونعم ”روداط بالو ي ام ثور

 لضراورد ير هس و اورلا هزه فد وردبلل ةره طا ايذع باور الا هسنجياهلك

 ريت واذ راق همتو اول نه ان :جاناظألاو ئاورألاب دولدلا نع نط ٍ

 وتل بنل اد اعل ذيع و "ملط #ملا قاب ثمر امرعظف اذكراوهطلا, ل رتب ثم

 والا يسفر سل اهصو ١31 كوب زيقرسلا عضو خاي١ هيب !ار يك | !”رسيشملابا هيك طاورألا ةراوطرنرفز لوكا

 لالا 0 لذ هنحانذولب غال رطلا ستاد ارسل واما
 افرازات ةردرشلا لجل[ وتسملا وام اراوط روت ناعما اك

 وسع روم ]باسم دب هدحو روز لود اويضأ د هبوب قل
 ”ىسوتلا ويلا نع مروان الاورألا نراه رف لوب ىويفلا ونرعم امرع نيه جمرك ام يوجب

 مرسل



 مرسوما اما عانت ب نسما نعت ةروشلا واش رو انهنار يصمت نار ايدل
 الهش ارم ول ىلارشلا نأ انسامكرش مطالب سيل عفوت لان ناورنآ "برا اب وسو اك دلل يا |

 تاقوالاب ذنبي ةراثوطقين ءاملا والاد ولم وكلا وضاح نار هليل

 نههلوم زروال يابس واملا زهري: اشم سس الارسهب 2لينزل) نيرع املا ىسععماسي

 ايس والحلا عمالل دا ةرورطلا دشنت الا طق نع عوز انمونكي ال
 نمت 5 وهنا جرح امم نول نمل لوبح امراماب ماطقن كسب اميلاغ ليز انيبغ

 جار اجا هني سكريعبلا رجا عامازح تطاذارا ويف للا نه
 0 8 رجع ميو وي هرزورمصبلا هديعد# نعجن اد حر فقم يكبر اولا ظ

 ريغصلا :رمل اعز ٠ نر نلتمزيرد |رهثوإ سكن يصرملا هزيقرسلاو طضمف بث ١ ظ

 اييحال مو وضل قزم جنا نكينفلا نرجو رغب ةرججانكف هينرسكريبلا وجزاك 0
 :مازلالرحاط يلا اونو ولام لوريم ناد دوج امو هزم بيجوتكو راما

 نيللاذ !ةايصالاهاج يرث ةنرلوس اج انت لسلام ىنبا رس نسل ارهلاندلخ

 ١ لوا مس 14 هر |يطانم رون سما توملارعلا ١ 5 د داط ماو يرو نسب ذم ميراخطا

 اخ املارسينب فلازم راما / نايل درع وص د)رله هاط رجا هرم وواسؤلا

 "ةهزبم و صوٌطبدج دعس طولك للا يجننن نك فظل

 سجتالريصعلا عم مرلا لاس وراس يص >١افابنع ءرصغر صول ٠ لابول الح

 ةبااتخ ا امو برت مع اطال جريل نط ةرحاط جرا دوى اندلخ
 02 ١



 سات نه اصلا دل خنلاء دوز سغلار للؤي ورلاوارعبلا نم ةونحأك ار بعشلا يي

 اا: ئيشب ةساجل وتلا يمر يفملاعت فش ا اجيح يفشل
 "نفخ المد ولعل َوململارحّش اذكر يسملارب) ب ةنيملا كدرب ريعتسي اظيطقتملا

 قنلمل اج اك يمزلا يور او ةازحلاهذيهاشلا در قمل اوزيل طلبا

 يامال ويضر هاتي بادر ةرزرمصلا مرعل وسلا

 دي ورك راسو وشل [يلا لاا جرش ملسبسهوف سترسل معلش
 اص لس ملأ ار هي !يلطاا ١

 حر ىصرسا) دول هز رطل لا سكب ناو دزداداس تايسون 7 يبيه

 يفر لمورطلالام وزحا نك ها طوورطلا هدرز رام عج هزل ةريطم للا

 ةارر اقفل ولاوورهللا غندور ورا ذلأ» ست صال وسضر سلي

 باوراريعوراشلا مدر جرس ساير قرط نر اول خركاىور و ناد دنهل 1

 ىفجيالل ولاا ورسوم اقلام ةندصو جرا جو جباحرير» نبال انافرنهلا
 وهلم جلا ورانا نم يناغامو طولتخألا تورد ظيرلخ تل يوددؤ هه ئب اهن) آ

 داكالومدولص رفتخ نيف ادودملانهربش اولدارعاظ و دف تحدت.
 شراؤه ن يكس ع انهت وهن إو رفاقلا رت ألا رو ليلو غضا تادعب

 حر هنا ءدبا يسجل طبه مب داري ططسبمليلطا يم لاا عاو اضن ١صرتع

 تدع ريب ورب بش ألا جز ارعس نذل مر هوم رموظمم
 و اج كر بعل ره كنكرعدرب جلع يؤ اش ومالائاسم



 قالب يال انو ايست عمر يشملا وحضر مل شون
 يل عيذيالو يلادلا نكرر ذل اذجاربل فل يضضتسل وج وموسرطلا ةدولعلا
 م ةرشلا اماهنم حرم و "3 اراعشا) اويل يملا د عوهشن العدل )وعد

 وسور هزيم تردد ورم <٠
 1 5000000 ,لرلاروهترلو 00

 مانبارجرمبلا عاملا ظبللاوا بش الازعرصرش يرعبلا س١ نبهت مولعلااق
 ريال ل مز وصلا تفل الل رارقل )بى ؤلارحإ سخسلازمهسو إذا

 ويصر, ءاوؤ لصقل نزح او نامز لع ظفاراص ص صو و لول حا زيزعلا

 رز ازور صعانلا ندا ع انج دنبحز واب نسل ةبوط وار يرشح اسكت
 بطلا صا عمور فو موظن اس 2007 راللا ماد نعسسنر و راوسر |

 .مالعألا ديل يضر زدات عض | اورد نالت اسملا وراس روما نداشل)

 - رة راوطس روم طتقم ءاعررف ) وص حا نفهين فنا يلائم د

 مفاد عع يذل ظوفو اع تو ناجل دولز عرتؤمدا عدونا لذا
 لمة لاقف ملك نعمل ررقلا ناب ونربرثم ور فنحلاو :ظيط علا سايل يسسق عد
 مرار رقة كنمج | مولع ماومر >وهسم ل يد) و اورك نط عجور اك عراشلا ش وزاثلا

 مامألا ودانا١لربرد ١ دم رخا 0 وضوم ارك رانك ل اخد نوط ذل زو

 رس راب زعاولكف سلا عوزم ان: اوعكتس من تبخل جام
 نم

 تي حج ووو -



 كك بورا ةساجل) ثم ليلا نس ] ست ل6 هني لل ننام حمو ىاقد ملح عع

 3 مسخ 1 ىلا انذك طارت ونام 0 قيفظو ايران ولصلا زاوج ومعي ه١زه ىرغظرْنم زال اراوم

 ]قابس هزي كا رطل هر د5 نال نب عررلاررتلعؤعو هلو داق

 نارررلا لوم ىينهت ا كرس كح كوس هن كالو لسع ان اضف

 7 رماطارب نور طع مر ةلاقشم عررلا عاود وعلا زرلخ ل سف فاير هر

 رضع الاس كد أذ ريد الز 1 خد وكدا رج عر :امزال ردم ليد
 ردقرصو تاعن املا ربحا سماضب !وعو جليل حاعم زياش بوبس ندد

 ادرعت نارعم يرل) نيل ملي مياصالا زصافم لذا + وهو نكارعتم
 هيون جر كامرنهلا قو الم كتارارّمص وهم الإ نمد جا ط سستم ريما واحلا

 لاؤنملاب ةولصصلا ابارك ند ناو وع اي هل

 ظ ةيرفم ةيهننامرجرامرل طخ ابو مل مرجا يعل رم كب اهب ٍياورنهل ظ

 ةرذا عر صازلا فطر ارو حمو ةرلار نع حايلا جامع دابر صولا فح

 مدمر اف يللا دوام دم دانك ١ ةلينيإورلا 1 ياللا
 مذكر نحل نا عياربه وو هريطو راما جر ويثك رانا رمان وهن انو(
 كزو 1 يالا قس |ينلا ووضع ماب ءذلارارئلاكزنرول اور امنيا

 دمج رانز ممةزرللار وه إي تارا >١ٌرساجنلا ءااونع عب الفاهان ندا عجل

 ايهما ول ناله ريطعاهل ازا زر اعلا ذا "الزل اير دا



 ظ ْ ديداواؤماللا بوتلاوبر نووامردت انشا كلا سلا ع ودوم نامل ادام
 ظ ٍ . ييكإللا اقم عيراايقل رسولا اير غذا ذم بلالنربل١ حراكولعلا لاَ كلل

 ظ .الةولصلإ شوجي ون ندا عير ا انسوئاسم) عبر راو قلع رس الا 0

 ولا صا نك 7-5 رام يما نصوطمألاب ررهشللا يدارعيلا ماهالاراقرزيل

 .. ارح وخلا طالخ يملا ب نك للم كو ]ياللا اصل هوما عيدا
 .رلارا بتعاون هرم امون وديا اولا زعزيسو دوش دعو وين يد
 ماشكنا هوررؤلا يتلو راد ؟سم راها يارمشكو ايا مبا الوما

 لاش نارنكرج عالاي ولالا >0) يا هيف نودامأ ل ةررعلا تحععلا وير

 انصر كدا لملف بس ابر شك ل ىدرر متعة وللا يضر اهو د١ نالارا جسدردبتا
 اره نس حاز هدزياورلا زمر ماهزس اوي دان صولا ةلعج رهلا ار
 ملكورجلا عررابتما نال ةمهددخلا ل زسسعر ريو تورف اال عرف لوما
 قانا با عيررتسس ا ملنما يف زوجي وثدلا يدع نون لاا اما ملاسبال ع خام
 ريع نارلا ويرنا ثمل ملح نتزماكب وثب لع هاد نر نجما لو ازفسشم :

 سرق اصملا عبررب جد ينام ونم اهبرورنم قلبة دال ف زوج بون د
 ١ يهاكاايام و ىوض دعو باتل: اهريط ابل غو جمر بخ:

 0 عطل احا انكي نا لمع لدوري“ عبر نا شم ل ومال

 1 وبر لاذ اضما عراشملا خس قوه رولا يطيل جبد لوز دعا



 فض ربولاسإ رك راسم هدام اك اردو برثول درب ابر طرتو يتلا

 ةمدلعلا نش اضؤرر دس و ةمرسكة ربا و ةدعوملاواج انو ةزرهل) د١

 لد ما تارطيم عيراودلا نصر لو حوال يقرمزع يو اططلاا رجاايمسلا

 جهنلاوبربلل جر هناك ]سلا دع ةرب الإ ررسح واككم لإ يردويانلا تما ع
 ماها اياصقلا ويل مدل الويالورب ثري وبو لوب لش ريجررا سيلا بوهسل)

 اقوم مأتوهريلةددرضالو روضه لعلانالاصضلاريط وتو ئؤعنالا
 زلضا ناو ةرورضلل اطبخ اراد ازحتول هوه ةرزعدويو دوتي ومشي راملارجلا

 طيار رنهلا فعج:ّلل افولض الم !مر يللا ا نك ف ربلاو بولا ون
 ةيلعاوإللا نور اة خاتند اكل سعد الاول ا خان عه هريغوزحألا رنا ابويم

 اركاب تلاعب ا تسهتلا باك يل ل يشب يل سؤرذ
 ىهننا مررت نمرشكك ع جا يراصالإ] سس دمجرال و بوث لري جاحاذحذنا
 مر دانونيعملا هك ذ نعل وردا مرن قتلا لايم رس يلع بنا
 دارل اكول تضؤلا لعرب نم زرملوتم لك زدنا كاملا ن الساحل نين نع
 نعوخألا بتناجلا ةداوهس أر ثعع بزسحا ليف ن)احرحإ بالاس ركر يضل لو نإ نه

 نعل كرر اجو ريقتلا هس ووين! نضل عمل ةياور هيب داس ساب
 . اهسأر رازتم هالواوس لع عيف] يل عتللا شفي صاماوريقريط نانا
 0 انملعمو هلم سرك الام لظهد قلل يانج نصواز زل ابناجانص



 وضوح االول! |
 ياارب ع احا

 ا١نضءيلش ١

  .ةرورنصلا علا نأل وألا ايتضاورشاو نيت واظن و لل دولار اين
 ظ 00ج بالا را لعارم ءولبل) هي تق/ءامزعاس ايت
 2 نفدرورلالا درع رل ب ص زدالعسم ارجوا رس سس راو تعز ارتحل عاالا سس ا

 يعود ذهنك للاقو ركن بوف لن تبث زالت ترباعلا دز اي اعدم ارومج ن١

 7 درت ويفك ماع و مهنس مل يدر انا لاو ميد دا عيص ملا )وسرد ترم
 لاند وعمل انا) اى ازوج دو |يج ناهس اييع اس ]لس لوو لوو ل و2
 رع باي بوز اب ريّمو رمعصلا شاور 2 سلا كاكا نقط نموس 5

 اووسول ىد ضي ,ناش] للا ءاللازللا زد رج >نرملا)و ويلا مزم ؟الثما ناو

 .رراوظام ذل همألنسو ..دجن لملم والا يا ديول عطر سم هيل بوشلابكاذ
 يفتك نو |اسم عزز 3اس لا لم و ةرعوج سرك ول ١
 زك «نالاع) فيرنا توما رترب وا بويول ذر عضوا ةلط١ ذاب 9 وميقب
 ظ يااا رنا ىريا ف مزلكلاناريفيام مرازكلا نعمل رك عر مدار ودم

 ١ مهظيزععررلاررت درا هاه لن نال تملا سلال لو نك لواوهتسلا
 4 زم لال ايرسجننا مردلا مزق. مااا نيل لما هسنب ءاللاثأل

 اور “622 السلا | لاك مي بويل ١نوص طر و لترتي اواملا عرس ا سرد خوك ونإ

 ريما لولاك املا 7 بولا ئةساهتلا هنعجر ا بسسا طقس الس هنا لوني ةللعدال
 ةيازكلا ديل ةرانكوالم 277/7 ناكأ هر اهسعا طوعس نام يا
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 ةينمللا عر لو اصخلا نزكسح نه اضم اظرشلو بر اطمرطلا زيطاحؤلذلو
  طخلا وواوص مروة الان اب ليلك ناك اراوان آلا هيل اسغلا لاَ ءاضمن)و

 وا اذص سما كلا سعد كاسب هريثك وذ ى داوم ناس ١ن أو هلسغيال ءاطأ

 نكي ةطاللةةمزس افلا بوت بسام ورس اف طدائناو غلط اور وألا
 اوس اهعرسا» ٠ اجوطات هركد ونس نعزازيحأللا
 - تسحيت أوع |رمعارجنو ىرابلا ول صرلعيلم١ دابدرملا بلا سعتم

 7 ام مياصاول ءرلدملا شوش رملاروط 1١ لسع ا سكري الو هس |

 طسسبنا | نال حاز هم ولعل قالا ابكر جية دل جر وسو ين وسب

 فانيؤمارايتضا ونزل نعرف عملاررملا يدا سهلا نهدلا
 ] رم است البقؤسافا يملا عريعر اةو باصألا توي ظنلاب عاج
 ؤ ا مانا وداداو جالا عسل ياك وألاذطاهبوال هجن و تحن
 اص)»2 يد ةولصلا تقول ةريعلا حاجنلا حرا عم خو هيتلرم يلو لبر شلا

 ليش ررد ري دالط موصل نمو اطل مرردادرت دمر جدع »موت
 لائدزطؤب نر يسملا زو جارسما نيعوبلا زاك هونك ةل از نحارب 0924

 دس اجل ىردشيل قيقرلا سهلا همرارملل ةرمتعملا ه طم واوصراش

 ناسسوَصلا لام مباص لاي وول اراّسعا ونجا بق نوهت ازم 528 .وشكا ل قلب .ارموصإب

 ا لام لاو يرثع همسلاوععو ةرلح او اها هراشحا يار اطيب دهر "خا رهد



 نا وتس مسح
 كنا جي يمس 1010

 ١ مم رطعلالاةوالعزعنمزفا تراصف خي فجياصألا دو ررلاد همز االول اند
 بلازا قل فيولا طارا تلا وظف ربط الو جوقل )ماه تبشب احيف واط
 ١ نيود لذ هددعتر بصي ل ةةبيشاجلا :ررحا وز حرس اغلا كلياارحاو

 يوم خانها: هنتم عر دكو تت ينمي« وتس نينا
 ديار تين صرخ ورحا و زنأل جرنان هزملا معك يصمأ اا نم هنااا اجت
 كت دراما زن دلريبهتورلارحا لام دز نأ ىرلط وطي عاد ّيخايلحت
 شرا هام تيا وسلا 2”يييمصول وها طانملا يضرم مشد مساع
 ا رنا عراه جدل لاى ارد را انكدي نجي هدوم جل ١ باطل هتولس .ري دب

 أرك اكااو ةرلله ا اوح هلي كراج رط يم ”ياوراسيه اعاني امراة ريكسم 5
 رك راصول لب وسلا زم طرا رج يدوب تو رعب طول ارا يأ شنحأ»
 ,نك ثرعاط بال ازطءأ ومر عراشلا ربط سرب لا تحلق ريزجب يك ١نقاوسا غوساجاجغل

 ظ ىليطلا واحلا دكر رص رطل «اطعطلاذات تبراعلا ئىةرز رق ورسم در

 7 رطب, دارملاف يثرلا لبطل كرب دولا هيف سرنا ا 5 مط دريمكرء وشل ارعرلا و

 لالالا لل يرل نيل نللحولا دولا نا زريطلا و واط اوع هولا زوملانوهاس دل يم
 ةملك يوي اورو حم ذل اوزمبة سان يالا لصرلاورمميجبل و هزيدرلا الخ جرس ١>

 ظ سر يما روح كمر يسوبدلا لاذ ةريابو توا لوطلا واذا رورصصلل م راوطرزعلاد

 ١ يضراضيا نكت الباب نزط 00 لوو كلا ذي زوم ذكيا نصر صلال يحرم بيئزف 579!



 ناسي ايوا رخال ةرمر ا اهإسو سنار دنس لصولاو قيترلا يطلاو هل
 2 لكس هد وفيا أ دكا طيتسماذ نيا ريم ايهملع ان قرع عمم اره رلتبا دايو

 رديت ااا لطم رسس فالناس موتا ولا
 معو رعملا ذك ىوتمل اع دزر ملا باكرا اليم رار ا درمب ةربصول ول ولأو

 2 جرو نونو عطرع ياةساهنلا كت ارو هر د ممر اب دم نالوا تواطولغلا ٠

 ناس إف امهريف اها ولعن م ناوارهم مسالا! لاصتتولا نت كيل املا هربلا

 هل سر مرور دلني ايدئرعكاب أهل لشارع نأسهججلا ريل ورسائل اللب بصي مزال ظ

 هلرسيناا قبح رعلاب التيار جيرئارطلا لب بمص ملنا منا ماوس جال م دقو
 طم نا هلو لج قينالو بقلب اح. خدبل يشم عل جدر م١ ذا دك

 5 ع ' :

 رثاذلا دوساو ميار لل عطر أل | لشن اذ !هلجر ١1 سام رعب بطفل "رمراإع

 يرعل يلمع ّرزاجو مللت م ميلعر ةيرطرأولاب صسلب/ |] مل رهلارث | ملعب (نلأ

 هراجرإلب ادابطر ا ةيطرطرإل !تراص نااما مولا وب 2 نع .روروظ

 ١هلسغب ماد يرلص وك الر هيلطعد_خنزا #١ هيلو يطل وراس |

 رع بل! معيب ال بط ع : بولا لرد أططرس ان ءاناجبوت_يلالاك

 (/”لاخن مدع يمول سين لذ ولار هب ةساجلا لاصتل طن طشؤرصمرل

 رلخ 8 ئيرم لصون الصل» بع حاطلا نالول مز خال لتخا هيلا سأجلا



 يلا مارك الظن ور هما ذيج »ه١

 لضم سها ئل١ دان از مماحلاو 0 مَ لذا قرم رلفا و جيمام نول كوين

 ظ ر_ هتيز ابحر معافا رهط نوب لامانع لن يش هيت «اهذ

 طق لارا ومازال همم رصد مق حاط ”لاحلا هزه الإ وكب وان انارحاطلا
 0 نرمعلا ولا وجب نان ال هستكل | حاطلل ةربعلا نا رهن !ناولحلارلع هيلا

 هما نسياسم 202 ركيالاا ررهاطلا هئارهأط ربل © لراجاورتتب ,كلاو

 سل ررعلا ١ ناجا |يدمتملاعس عشب زج دوم يفر طل نقم اوين
 انو اصتضأإرط يتلا وحر مل ارتر اوال اورق مائي جادت جارعم هس
 ءام ايوا سس بوسيف هرثين مطر بني الو لمأت ضع قرم تراب

 لربط 7 ارامر لاري اص ١ ةارسبم اجارحاطلار رداع زريطرص) ١سم ا عرسوم_راف ١" علاطازيطاءال اولكر ةعرؤا ومر بزيت نان 0:1 كىرلعلاز اهتم هيداعرارهظي هيوطلاذةررألا ترن ناعم د يطب ذيل

 ” سانيو ماجن لن نر صترو ما نكون وعر تون لما
 نص ولدا يرانا تيباسعا ف ةساجن اع ترد هل تيكر ديلا نبال نورها
 ظ اعمار ير عا ذعورسج رول ثان بولا ا وفك اييداسرتاريظب مذ

 1 ظ

 وا وحح اعلا عتب لو ئاجلا يمني
 / رثعتين علا, لوني لااا ذا ةرارن دريصربل لاصشت الهوكي لذ لسمن واي ارش

 1_0 2222222 2 يي --.. دج هوو بسس سس ب مج بح



 أ ا

 خلا دو دل لبد ناكثل_ثب لرق د ينجز منار نعمل ةرورصللا جس | صد

 .ةريطال مايكل مالا ديعررابجلاريموم انا نصرته ير ب هل اهعتال ظ

 كنا وغم و كير هنن جرط ول الك هلا بارتلل ةريعلا ما ماو ومراكلسجتار انخلل

 ول ضمد الااو ارصراخلا ا ةراهم يعملو م قا ؤ

 3 "ماعلا رع يلمملا رايس هس ين رد ةرهاط اوسع نول هس اولا و عا رو رش سب و

 رملاٍذاضا ةدعشللو بإ_تورو_ىنت انارلحل اهئ ألا سراشخ ءا

 مانو ايينس عائكو تلطم» علا ءاما هعمل نس الرجس ي ردا هلم رول منذ ٍْ

 طاير هز وز دارها نضل
 رت وحدك يلم را الأ دج اهديعلال هلا عصالاو مست مرج

 يراسل اد هرعراابب ديبالا ما ارنا زمام وربعصلا هما

 مصركو هنا عن سحب امبس ماش تاخر زن اوضردوطتلاو |ماهحا

 ولاةراهطم لا اماوعم هوز غل اوتظيملغلا برس الا طور يوت !ماللسا ذايب

 ريصلا رمل يس ان وانادرر رقواونم وعنا اعكضرتش و وزعت ساكيلا لا زاوإ
 ل 1 5
 اعررز لاو اهن واش ءاضتعلامدع ممر تصن ري اؤس ممئاعذ وود هرم م

 هرمز ليرر ثلا :ىوعلالاقلوغ هيف حابه زن نيا
 ولو ةس اجب لل | رول هيئات ياني اما ميول ع شارب

 ىئاكرلش مرك عن قري د هلام ةيئرط اري داون رجب ىريام كَ 0
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 راركتلا اري الو ييصتل ادع درجع نواه لوزن طفح د يرالوطلاو ن امبن | يا

 ولو اعلا وزب ل وزنك ميوساجتازيع اا علك اصم ار أرمي ءسصتملا عا هياؤس اع نال
 ريههشلو برورملا اعرحّرس زري ارد١ ايد رن )ماسح مامن لاوؤب ارد الحاو لسعت
 | يما راهم امد هالي ااهضيمل ا

 ؛ذاكزيعلإ اولعس د نا ةولسم0 )نه وشمل ان ل لارا وشنت اءاهررثا ئمّوِس نادل :
 تل يما سفيه طتتبا عر ولا هيقشنا نع وهنا هيما 212 كيعلا تلال

 امال ١ع يورو ميار ارد ةرم تاس ةنركرمجم هنا قاحلانيعلا الاوزترب
 8 قدس لس فتم ةيثرهرمزعكن يعلا لاوزرود ا دعب نول فيول سل از
 ب ارا ء )ريد دحرإفلا ت ارم هشيم هع هجر ايكون ملا عر < ءاططا همولعلا لات
 روبةلبلا روبريلأ 2سوسإم نااعا لاقردع ري ياو درصصعلا الازتش ا مدع
 لوئتسالا ديلا ةراوطلاعبترعاطسهتمل» هراهطم ناب وٌوساك  سعلاود
 ادهاعدد ريس ؛ةراولبح_ واع ربل“ هررعلرب اطن + هلو اظرلو لو هدلع مذا 2 ةراوصم
 ٠ 2و لجل ١ |وطب ره | هسا جيتا واطا نم و وسم الازم يفخر اص

 ش 42 رجلا وريحان عضو للا وازع جرفمو ب راطط قرن اهنز
 ا ءابناب قارملا سر ذم انكدج كدي ٌارحاط ا ف اظن تابطر فرح تولت دما
 ظ اال ا اوبال داما اتكاب اوضجب <
 هس وذل ةيمرم او ”هبريوظلا راك سغلا] ع يا عاشر وزي سملالا نال

0 



 _-_ ااا تاع ل

 ريالا وشل طا ثري رسل "لاس ولا تم اكو كلتا9ارسنلا) ارح ا ظ

 ايلطم ]و فمملاو الربع“ راسسألا د زاخا اب جالا ةلكسم دمت وحد ٠ ظ

 هلم اكؤسنعلا موزي ل5 للا بابو دوو ا ئخبدا زصارهاظلا هسا ظ

 دبل ءرذعججو ا رع لكس انهزم ةيلاخل يام مللي واسلم نعتةيطحلا ثم
 2 طعام ءام اول رولعب مثول ةلولست طاوصش ةساحمل ١ ظ

 ا اهباص١ ور همجي اولولا لام | يسمالرل لش تركو طاقتلا ٠ ا

 وح) نلذال أو لسع هر هنالز احوط مسد نمةلبلا تنالزوا ب يسمو

 اميرتي عيرحاظلا وهرام قزح ا ةراهط طرشي لهو لوماراتعل ا

 تاهيل اقل ىاسر ١

 اربغل عسا ضع ولمزملا علاقلا وي اطيرشل هل از ١) 2 جاتك نا

 يخرجوا ولعت نكمل نال نانشاو دوباصو دوك
 ساي بحرا هك يرلا بع وصد م٠١:ايبلا راطورررمهملا

 يي ف زعبي ناذيعالتستب نان :2 فار ريف كيب مدار ل انولث

 رمال طول املا هيج )عج اداب ورم هش كعرلاملا نر ]خلا ىوس تاعي املا نم

 بس همت ربع ممارباروطمال روصارطعو ايام 'رتعارب ربحور ا نإ ع عطس

 سنام ةويصطا ب لاه يطا غال طوص ل يصُمْسل ودل :ن لا وأ
 جارعملاو نوهلا واهب هم ايفامصوراملاراصا ل !طسملاريو] هن مولت
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 دك يق م
 م يا

 داخل ترابعد مرلطل ولما الريس ا مزعن لس خد زب راب وج الا رقد ١
 1 اطوال ولت ما ١2 تاسعت 00 كبضنحا

 اًنيماخ١ طع عملا آدم 357 3 نايا وج نولملا واما لج رججاحام طروهاط والا هوكي

 هلع ندين تو ترهطر جي ص» نمديب ] خ تلا جو كليصز لان

 رمل حاصاع رلئن مؤضاقإم «رثاح/ نش شب اهم 4 ,اطخ الاثرمهدووملا

 أ قطعوا الادارة« يختم وز قول انا

 ماتا ارا اس دلني د تارك وراح جولس 0 ]ايس وسيم ايىيارهملا ينام زور رلا 2

 0 وومطمل) عيموض ) ) وسر لاح دش لوما ادارحا ات كادشا١لوس را
 ١ قوت رالصوها ذوسر لا رئاهب سب هلا ملا طوسرإ مل ات ءاملابهيلسمع ب هيصرف أ"
 ةززضلاج همس سا جلا 4 ةرورص )فانا ولماب لري مار لاو رنا كري ران هاون
1 00 
 < لضلا) هيلعاحرمان روم ةرورنم روك رطل تؤم رهشارات دسم ألا الذ ررحل 2

 و2 ينس الا هدا لجأت كاب قشس امال رهين هال هر خس بولس
 اهركذ دعم ىجاتللا يدم نعال 7يلاتملا عيال تعمل اريهظ ينيك اماورادللب اهل
 ماو ئجضوش ارا لاك ضان سور ا هباطلاتذص هسنجس ب يارب ابوي وق
 خس وقري ءاروخر 2 ٍللازصلالعش لعين هرزكو اطلس ناو وم دسم ملا

 / ل لاك يارسول ررداو جزل كرم رانك تم دلل الث 'زكع انج



 0 2نعرلا لعين واطإ,لحعيرسصن بو وقسم ءانا 2 ', ةوخكو ارلعرلا ولن وب ناب عراططلا

 يالددسس ندعو راه يداعلا لن :ارءاحاكسر كو يب اكءاطا هزر نال ابقثلل بط اتقن

 تاما ولثم) طس) ثم ءاط )ون وطالع صول زسلاّور رز وانا ويضر هيؤاام :

 قنا نكي ور)نلعو هير مراووط زل ولع ياواد بعلسملا ذه زم لوو طرهت

 هيرو ءاهرضطر وما هلازخو يزا)ملاو ملا ةزاكككوتضلا ريكو نسكب

 روق ارم اج نال: ١م سا ابمل

 شح دما حدو سي +ة رعر هتيم أث تعمو ناب ءا هسا د عملا ناشاب

 اعدم ول )الر وارهاط ناب! ركباهلوحامروقو تيمرو التت ت مشو

 ىو كرسي واوسادال أب هب يصتتسا راقنان لوحادروم ضد لا هضجب عقر

 اهركارعت ينال هيما ل سعل | هرب دلاريهطت ةيفيكامجاو هبرهحلا مق
 رهط اد وه سكر رقب لم درر دوب ار> هر دقب والا هيلكسصن لرب

 : ةرسعل ن أها ا ولملاز) أولا لدا مجلات! ]طوس طخ دجو خا سهلا

 ىو ذ وتعاما جز مطتسلا نعزي ده ءملا حار رت تارا ضل انما

 ناك ها لا

 ناي نايرب ويمنح ومر 4 تاره وليا دل اللا ذلعج
 قم راض فردي ةنصش تراك 20 ا رب :ضاح

 رار لا ات دوهتناو وكلا موي ظساولا 2 + للا وتو, ضعي جوت



 1 9 ] ما 5901

 لخ > سجن اماه دال 2١ ان رحل! ةع صل اون يجب لح هيف عدلا ب
  ةطاضرغلال اوين ءاللاو امل افووروظت حا وش )رج اينو نما ذط ّيعراج وام
 ١ الاىواّرفلا قزاز د تباررُيَن ةرم دض توم رب اول سع ةشر زم |مرعل

 5 ١

 والا لوت ب وسال ادءاوكسم ١و ةرعصملاي وز هزل او مطرحلا وام د سض

 رطل طوخ ةإكسص زهيري هظما 2 موون زوج. لهب واعوذ صل وام الاسد
 ا تارص غد هرفانل شم ميز |امرهطن الجان اجانح

 ريدم ماطاإوبص ةنارالا ىامن )ها ظلام وس ارض امرثم جي نادرهلوم من١
 هع 00 اب 0

 امرا طبحطوخم ان ايرج هت ولثلا ل املا هب ا/حرجم هراربلاؤ ام ةربؤد

 0 ..ةاورددست تتدرب نسعد
 ا
ٍ 

 ظ
ْ 

 | يراجبامراصدن ابد د١١ نحوي ايث) 2 لعرسونابرفل د يعاانزاو لاوس

 منع دلك جس قب هرهحلا هلطو خاين اذ ينس ل 1 ةيسسيسن 7
 جوي وطب له هبا وج نص لاس د؟ملص»١ يح واملحر هين غدا اثنا ول>ناوه7 0 '

 ارينا هنا نمرم اصر ان انرك امها طا ةراويطعنا يره عال ال“
 ا ملم لاس وثهنا ءوجس اطعوذم !راجارعلاونر وزال هنا لاقبام و >دبع دارا حرص

 ا ميا ريغص هزطوم تح و هدر فضول لذا نم خو لحلا هركؤاح١ ذل ىجب لري صتل ١ م ١
 الذ وئن اسما نم رمش تززئحا هع ةكادعح مالك ذ احا أولا ازيا نيت ١

 يلو طع ها ضو ن [ةقكدنلا دظفحارضش قرصار انه١ نون ان راجورريع|اذه
 دءدح

 ى”



 سصعلاٌءاءس رماد للإ* ميلعأ راما تابلت موو ظ

 ل دنا ة8ةلصأ ان يمألاووامامر | اارئاس حنا وهب يذ :رادروشخما ظ

 ةييش هاكوم تاب الا جات هز ولج داو هركلا د هاو

 تير يذاع هرخضو نزلا أع ماريهطت يدرك ل كادكن اكول هنري

 جيافاداك يصار ام ناس ياو خرا نر مسه.
 اك ةياطل طه سنح عم هئ اراب ادت اهط اجري سبب مل اوواملا

 هربا ةبروهدل امها كاملا عم زول ماو ىثس انزل ناك م دم اال

 لعض اره وال جزع يم |اولغسإون : لون مالت اكرجو ملثم وام مشيصع ظ

 ةامروامرمظت ءارجكيلابر وطب ا

 اروسك او رالي !صرحا نيت ناو امزحاول هنا نماهر زون اززخأ نع

 رون م“ هما تابع عابر اميز ايلا

 ريق دلط أول ىلا زج روك اذوح لاذ يعي دعا ذا عار ذ دمزنكا وكي امامنا ١

 يلتزم تساوت واط حد اجا ركز طرحلا ةراهطنت

 ةمولعظرباظسلاو نبش لاو شاحن ىلا انهب بانكرج ملا

 مصنع شم قؤم باخر عاس ثا هذيل عامسا تلا تريذكلا
 رول انماط اورج ق الاميل, يضتمواهز يكف فنا دة شم

 :زرغلانعجنم انهن هنرا علني نان لاو يخيم دايرجدعي شيك



 .اهرك درّمضرنرجلا ماو ومملاريعو عمم ا موتها ديرجلار انغل اريهطت ةيفيكاماو
 ديرحلا رج وضد ثلا اوتماك ىف طع اًمكعاطتناب اة ولت سؤ او

 ومب رهتسلاا, جدولا لسجل وتب هركذىىتخ عيا اماو لزاونلا ثااطك
 امتقف هرهاظاميدساننلا نألو:الوااهنماليف تؤبح اوس ا لل سغلا
 هير الاداب عدلا نيتي مهنا لاهل لاقدكل ثدبل اةراصن
 راس هنالربرجال وهف ج ص لاوس لارج كرت ولاما هسسيجي فد

 رطل ةنازر وامل يلا حلال ةدوطرلا باسات اهباذّتبجا
 وتسمي ايدول واذ زحل لاذ كامن ٌةساخرشو زوم اربع عرج را طز انيبامصا ١ طار اوما نع

 رطل رسما دعانا ناو ةساخ برا هل فج موا نفي وسان دلئ لسفر لي
 ونكمل ارجل اواني ءلسفي طيح ارك داو ادلا عطقيب يح ةرمال وضحي داردرلف ةساجت
 (4017 صار يعاص اصرشس اورد طسلا ماتم لاَ رواش وريم هنا كبل رثكأ عقيامراربم

 ١ع ارب تو ارلاربا هقيمح اءارتش ١ نازعاوجر دلو ايهرردلو 4ساولا عطه عصر صرب انا

 ينكر لعو هوشملارصارلالصم اولا الثاذ ما دوع و جبان لوأ رئاربكا نول اطارمْسألا

 22 اههناذ ثيل يتفضل ىلا ول ل ريهط مار زيخرملا هدد و طولة ترف نوب نا نيش هراشملا
 يواحلا زرع لن ىلا سافر هلضا قرم زلازل لسخد مرطلا» ثحن مناف ريد شيخا اماد

 فو رهن كرما نك ىعوطو دي دحا ب شضو فلم جاور لول ياو أل ومد
 لولا كل سرا ةدر وعز صيع زلط عارألا م زون هو وحن مح ثمر ر
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 نم والان الاناان لامك يصوت د لمس وبارلاو < شانلاو يش ؤاشلاو فرح . ا

 هر ازجا ديوس اهلا تلف دررونتس + اوي دج, نحل هدم تاكو اجرا وخل

 ادب لبح ناو بسشض ام ءانأل نك غب لوم اس١ سيناع نال ناو ترك

 ءانالا نان اوال ريس َدلاوصل لسقد نوم مامئرف ناك ناو دهاروتسا

 انشخاو ص يقص ناكو ةوكد مجال ءاصاصر دارغضوا سرمام

 مسويه اماوزيرمضندالسوع هور ا> اها دولا موتنا سفن
 اذا البا ىا ىواط طا لاق ىتارطاف ايرهطيال هناف وبطل سجنا

 قاما وزر ضالبصوزو رموروهاطلا هاماياثالث زي زرقو ماعألا وق

 خيو لوقو دابا روطتال ها عدونا دلو خم ىإ دوق لطلا ءاوقت
 راع ءارم انو لطي ةساجنايلخلا اعوام هوذا ةينم اجرت غد ب درهط اذن اق
 ناسا كدر اولا ايف رضحل ةقرملاواثدلثزسفب نايلغلا هداعرنع 2 وطياز

 رك طفلا نيب ١ذا اك هريظن وتلا ترهطه نمماحإ خلا تراصوح الحا هيشيصاذ

 ورا يرارب رلطيدل خيش او هنا ذكر رمال زي ام ابانرلث غطي ونوبا لاق

 هشام يراطططلا هد هلا لاق وم اهناعم 2غ! ج يذلا جاعرل انه زد

 قئننا دنا و ظنتو اما" رطل ويب نا لقوا ا يلعلاعةجاج» ثيل ولى اي

 اشكو نايلطلارعالا ءاملازصو كاؤسفي ناؤمق يردايظااعشركؤناوا 0
 نطاب 2لوطرلاو بنتلاولِشم 2 عوج نم 7 50 رول ديشررلا وا”حاعرلا ظ



 دا ءاطا مج ) ناو لا رمام نواة امامى وبفادنكالا اربي لولا
 اكوا ويلع زي حازت واه ًمئارنع نكسر كو تالوإرض واسأل ارنع نا خل
 ليسلاو اسمر الخل راجازيسلاةرارغالصتامرادقعاا هولرتت |

 لاما رقفحا انف س خلاب ولت طك ني طوصصلاون يصل يشيرلا نع
 هر نا طهرط ين يطورنلا وصرت يللا جر وعلا ساي
 لطم اددو وتعجارهؤفي زا م رااتادر بها ةسابخؤف ةجدديروبلخ
 ملي زكا وكر نيكس( الالص ريرخلا ثم لهدام اواطا ءاملاب ند رجادب 0

 اقل ول نك قرط ةرمو هتبونارم نالن_.جنلاب هيطسكيجرصص"
 اوبن نادره هينا ئكوبقول هيلع نيش حذر «راورطلاةدلعل
 ليزر الا كر رعاطا وال ولجأ ينحل, ةس اجلا زج ا ليزترانلا ال
 قارا عىل متر شمل لات عالا ىهلا وعدوان دوس ويثم هوهل ار صا نس قوس شل
 اليف و اططن يشعر اه ءودونر ان لثإ فلاب ا هر هال وطب ديول !ليق د
 رماد هوغو اضع اكو با هطد'ليق ههؤب هدول رك |! عطف اريط ا يا
 رك ا وزعسر سلا ني رنع دحرسسو ناز اوبلماحمرلس قنا كو
 1 انالثاارم رفاطلا ءاملاباوعب ونعم اضرا يوب الع نطابرههطي جير راءاخت |
 ؤ يلا وم تارمش ران هاشلا نامل وطويل اريصت يدراثلا يلا دا وح

 0 ظ أ ىوقلالعو نار ندا ونطاب وطي مورد را عر هوي يجسد ارمالم#



 لاخلا وما اك ورم ولاوخلجلا الاد رك روظ ار مهمان مرام زعواشاربا وطعن ال هرنع نامرويماندلط

 .لففل دز ذو اولاجٌيارما ةرابع م قمار وال يف رس دونر: ام ونجل مول هاحربلا ادع
 دانا ارصاخن هال او مام لا لوم بولس ١ةراوطن اع رولا عيلاق معان رب زلال راو مبوعلا

 طنحلا دكر ةرجاكو نو اندلت )سفير هنب طوي رملارليلا ذك ابساندلثهرتع هب ةهرفلنك سلال ظ

 0 السيو وافاد زاد ج02 7)وب نهر غشنا ظ

 زيعب اكسال سيلا ثايعأل ١ وطنا تس ل اورهتني هي ءاباروضال ظ

 0 اذرلشراصمالازلاس ون ماحت ا ٌس ان عزل لاو اريسسست ىريؤلل نيطاوحر يم ريئاهاوطم

 انو ايار تراصا ذا 80 علاو |ىلم تراصا ا ةيطاف الزند العلل حرس ووسام ظ

 ا اياد وتاب هرج ةلاوت دكا سومان

 ا سول ررسقدسرانل ابى رحأل 'لاول )١ ان بسب ةيطر روز جحستلج ءاكشرالب ا

 ري اقاصلا اعرب حو هلملارانلا ةراجالؤت ناب ةريقم ةلغسملار
 ا اكل... ةلساراطا ةرارجلأتنازبتر وتاب يا ىصلا لاب ي'ولاةرودلاب |

 ةلتملاهناازدةظالأ روب كر بزر يجسرنصاللا ٠
 ايوه كدلضراصؤس هيما هلك ينسج زلخا ذا وهطزإل كو فد ظ
 , شلل افرل طاري هس رطل دعزنكأ اكد سمنب اني يسفنب كلول |

 انوا فذ لفرط هم هزيل قلع كالا ارح رطل اي انس مل

 00 رمل /رانسا أدب ؛ي 2 ضل! ازظلا نم مشل اب نال مرئلا ل لش راهل امرنا ناد

2 



 هتر الط سئس ول انتحال اخي لست ذم ك سونا لا فون حاب
 5 01011العدد اها
 ةأزجا يل ازوؤسةليصملا هر ذا امهلطدانوب اسراص 0 520
 زي و ويدل اجر اكول علا ااه عراطمل وول حلل وللا طم 7

 مرش ةولحاولاة ذيطلارجب ةساجنا اذا يوت )ذا عرر اننا /.| صرع رمد از وك ملت
 | اهاطررتو قلن اعل يع اولسخب هَ رطارمخلا 2 كيس :

 0 2 دوما واظوح »حرش هب رسل اهبل صت ار احرتعو "بارع ام ودرع 2 هراكابوجواثدلت

 كارو ءا هربا ة ساب ءرابتخألا ورب ليف كد سول حن ءايدلريرتتل اوم
 20001 وطاشلا ورا( د]ب> كا نزلا ماجر عم سال لئناول اسس نص ارز نول

 ١ ةلايوادباماوعةياورل هال داهجا ١ ضار اًييلغل ءارترعت 2 ةرمز/رصعلا#

 ٠ رخل ازككا ف نود اةيسنل اير هط عت هريعر صمود نالوخ هنو مد رتب ور عال 2 قي ار حاظ' الانا 2
 ا 7 انو اوهو سلا غدا صعلا اهي طر ب لذة وردها ةسبسايداب هصيصنحت اجر ناس
 ”مىعمرإنغ) نع نار رل ١ كرو ثلة نكؤف هراوهو خرصر صعاب زرمأل بر" 2

 | . للبلاط ندا ةرحاطديلاذوامهنمسي [رصقرلااجراص و عتااةرل د صلولو
 هناجا عامولتإئااازهد يق! ج]لملاو هس يلا واط هنملاسرس رلزايراصولو هاط

 ! واطا2 كدي اريك ام يلكسصرا يرام ءاماونرو ضو ىططر ناعاواناجا ثدلخؤ دا درئا2

 ١ فاجن انيؤعب رن ائلطح وطن راوطرطإو ةعبلع عبار رام ار لع عرج وااكرلل هريخغ خلي 7

2 



 راو ولم او رانا يدهش غلاء وتو )ذا رلطو ار لامك ذورصعلا د |

 ردا اوجد في رسما بنل
 ماد مو حلا )يلا طارش |لصاتو عيارس 000 ظ

 سا اطلت راذتسم ناجل هيوه رطل ايطار ولن رشم ! لاهوت هيض معلا

 فا ر١601ذكو ةدحلوب ذلاشل امنه ال 1وانالثسغلاب هتياصااع يطب ىفارلات
 ةلحاوب الا وبار وا جيم طلال 1::آلا رهط زرق و ةدحا درجد ةدحاو اهفؤ سغ ياللا

 دير ظ ارب هز احلا رس غن رقرشلا ةملاث ةدحا ومن اجا طؤسغولووهس انمي ل والاد

 رواه وطنا (نسوموي١ )اد احذر مطب هن انهن 0

 اروداطتضه اثنا مرج رج واو ول )رب اح ةملخ اول ىلا اروح عيع الا بسكيصيا

 سيصل (روب وبا ارمشاو ءاطاو سانا رف غبر ص اطوارتش أل ايل |ذولخ يسع نتج لازلل ٠

 هنا ةددرنملل جنرال وليد لح ضر بودل صعو خلابي )ود درر دليلا عئادب

 راظلا ىلعو رلاولا رمز اةررولا ب مزسرب و"هر اولها م رعةيناحلا غراتضا لأ ظ

 دعا ياو جا خا ريارعم وجا نان طيلشت صحتي الام معجنالا
 طاطا نسم اة ل سفن. نط اطرطمل وش ياسا غيبلا الكيس درا نزبطا
 فرطعل اوظاذادلكررا تضم ايبا ١ كادتر اهب عر ن درب بولا ١ ظ

 يل ةرلصلا داعارجا صدد اعااونمو ئارسم ارجرا هول حا ةيرتنملا لزطزلا ]

 »يو لاق لصتخمقرملاركذ كو مهل اعرب بلا ان ماهم ظ



 | حمو رعب ومرعر نس وم
 ةيرررطلا دبل الهنا بتال نربلا نو ذاؤني رهشلا اقدر الا
 #0 انه رذف هئباصا  يوررب هوة ساينورؤبهعاور» الا يصملا
 ظ سم 20 ووين اويفوحهلا ةولصل ا لاريهد ولن رويسحيفل

 عطولباوس ءقياصأل)- تّمو عع ١ ذا ايف ضوروم يري وللل | ينام نأل 2 اهلبع امم سبل

 ياس | صدل عج ءزلعلاو شور هلل اكن هيف ءاططم هن أل هيلع نهبضورلأ زرواطا ذم 7
 يار صولخلا قام هلم سوبا يلا (توللا در وول عى جرا رث لا

 "يالا يضم نال اطيح يخل 'ءةمرشتلارصرلا لال كم 2 هياربلا يراتخ أ ظ
 ١م رك سوس مو اطاولاا رجم ثوره وق ”لفعبم) هم واط خيرلرل و مولع يايهعمتا ظ
 اجلا 2 روم ثالث دْرنف قالب اسد اعّس |وئصاحانه ركؤتل ةرصخعيم ولام يراويط ناس رصف قام راهل |
 ١ در ال )وجا هص محم ازا اولا مسيل و١ زحام يشر رئي لدار ذم ظ

 دوز رراهطروؤلا يمينك ب ت١ زعنلاو لا مارب ال لرلد هيف ب مشي را سحلا ْ

دل طقس مالا ناو كونك ةرماماع هرعلا و[ ملا ير يدار ْ
 تر يب مي

 و ميرا وز طا معلا هلسغلاب بر اوطنباشلالو رضع لايام ناع امان خلان قاما

 يرشنن لهنا عان١ هوك )ىدربلا نم رئطاريصح الر صعش مام نال نارا ويشمل شنب احر

 ىفزؤللا هبرشتت لعاناورصط ولبن وس ضلابدازيصلا "ل١ ابرهطب هر ظ ياصا ]ب بت

 دع ادز مطل مرنم ناب بشل ”طلخ اريح وحرب خوي جلارزل اوردر ١
0 



 هيل ار رد ذي دب هرهشا عسوا فانليا ذوؤلاو ةرمالزضجو وللا الاؤطع |
 يت لدازتجا ماش هنولردريلل عولا وابطد #نتا ذاب قيتعلا نزح ادت فيش |

 ال هبا وبلا رولا غيلان وطير هد عرعح اًبابخلا طسابؤ اولاد

 م 7 اح نول |هلاوز جوتي نال اوال ايلجيربحا كارا ل كمان وك نملاقولا» ١
 ماو نبات زها دعونا دلو نهلكدو ةيللابهديقي إو لصحلا مام

 ارب وطنا نعت ىمل انو طر جانت اكدر ص اطلب هوميرلا وماي وومول بيدجلا |
 ليل وامن دوا نبط خم هب وطم مان لون اماةدلصلاذ لحنا لا نعحد ١

 سا اروطند هانم دمارق هم امتواعاجا وها وطب] لاذ هسحال
 ءانألاو عالملاو ثربل او بوثل نع ة يحرم ربغو ا “ 0

 ةيييسس سس ٠

 ال الضر صعلابرصعد دال ناب ريما يلوم قارملا را لو سنا خل) ل مرطم
 لولا مزج ةياسملا لطاوةزولا اهو زلط ؛وملا ةجاحولو الالة ريما
 مركرئعلالاٌعاضاءم شام هباهشلاز اهرك ناو رسل | ؟ ارَجْولَوتل ")ا وول ١

 و0 زيلاا و جرلاو تزل ند حل جر عم يللا نع وو تن كرس لاو ةردرملا
 تسررأ نوسوار وهرب رول اكرولار و 47 هوبا نكي در و ريم فاضي ]



 ليس مالو وبو نضال يامو علاقبع هندل يل مالنكوتنازاجورئاره نوع
 ةموس >وو:لام بلل ارم اذ مؤعلم ععدري))ةمالر يؤلساررلا خاكر يسخن دلغ ا
 1000 فلو /
 1 »ا دام هنزل مرلا ةساجم تقي امور امالوبن مرلا لمي رلذر انطلا >0 غلاك مزرعم هب ا

 ٠ 0-2 نكوالؤ علما )او نجم >هساجني ١م >هيئاعالصولو ارش اهب ب ورملا ا

| 4 110110 ٌ 1 1000 
 ةتصريطرل ول او ورررر» ذا كرز ارهطمو هنا ور امد تساي دود روروتملا

 هر ؟نؤلاب اسي ةيزتلا ناك اوسا زاك 2 كلان رثر عيصاروطردلاي زا
 دالة هقير ديدربب زج راش عريسا زك ارم لصحولاوا اضرلاول 1 -_ ع 3 و 597 دك ١ 7 ارو ١
 يطا ركل دلض هيرب دير ترم نولي. زجاباصا طال

 ا ست
 الأذاذر راس دريم ةرمإل قدرلا نع ا لور ننأب هلام رجارعملا لاق 8 ْ ِ 4 و 3 3 ٠ 0 9 ٠ ا. 5

 . اد وك وجم يملا خالق عراططلا_ ل لب اهدا ناركنمل سئ اوجو لد ولع ْ
 ظيواعا رهن فايل نعريتياورلاعرحلو سو وياملابو لمار جرنيهطالمط» 0 للم
 ا : رار 0 57
 هيل ارياخدل ا انام صاح ى شلل اص رولا ةملاكرب وسلا خاعاك يور | طم دم 2 9 1

 | تسدع وفرلعو اق ع ٠دالجلا هصاجرلا قري بيلا عم نر شلال
 ظ زئيجرعلا نبالاةريزنلا يطا قىكت 7 انا هسا ايكوااك ل رالبسع را

 سل هيلع نلوم وظل و نتصل واط عم يزف زذوحوت صال ضن
 ردالو هي )ور هلروثال هينا ع ومودر ملك وجد يك هيلا نزؤجؤمرل ١ نكس لاق

 ةصرتملاملس مرعلا ةنانل اما دديلعر عد نهم رحا نعد رب ل ذارعاظتو رول )اما

 ٠ لوألا ظ



 مالا لع دلعو فريز !ذيلب ىزغ ذا رو ماجن راس رهشم هلمألا
 رفا وكي رجلان مدم تو ةماوتش زكا ظفزلا دمي هلت هتردريصل

 افجر شو نص امرا زع هت يف اهلا اهظدج »رو ارث نوعنسش ١

 روطيو مروع اىناع رك 29001ناكث او قريس ني نواهنرك دري هدنازلا ةذه 1

 نريلاةروطن)اهعرنزتحاورعشلا بش ابسريغم ورطلاو لعلم الها اولجلا
 ياصا١امز ف مهلطاو يمسدولا دمام دلل ةحلا ككولاب نار هطنولف
 ناو نعبر عم يعن امش ا حلاك ريمدلاوحو هون ٠ يطول! ضوشلا
 كع ءابارتناوا امر كل اب ككل حاب وزد زا هاا رص لوهد ةالأب 1

 يمللطد جعل اولا جايمتررغصلا ايبا غيل فرع تصرارفل# ١
 رعاظاع ناي ارقد ري اهاكو مح نجاوبل ٌةرساحج دم رااولا ديس ةيطساح
 هسايرا بلع تزا/ولد وشي نو+لارثا اهب يشم رلاو ةراوعلا الخلا
 رفا اريل هيلو عيتوللر تزداد وه ١]يعرات دباصاروب هزه ينعرل 1
 سوهو لسروم ولام د عوديل موه وزع مما ذلك ههخيام عيا رخ" ١
 رمقرلطأل» بارثلا اجررمطن ميغ خي ى دال اطرح اموال: ١
 يشك ذك را ىذا يطعن ب ثور إذ طنيلاو رىيسملا (وحاءاجاذا روع ماا |

0 
 ١. 56 ريس سس 00 ن1 :

 جارعما غاكياملاو وامل اب دوو جمد هم جولخلا ارم 2١ كاهن لصيلو
 ءد_يملاعلارر مد رلع رباعي هزي تملا ةياشلاو ةيساحتم

2“ 



 -- «ب

 هد ك-ححواواو

 همه ت1 بصور يو عسا 2 1----
 585 2 يي م

0 

 00 0 ا

 | "دعب هرث اوردر ماع رج اقذنمل )وبلاو لان هدام وراح اررلا و رفا

 00 ةمتدماتتوهست قا زكد وتالاتريخبرصملا جب ةدعا لماذ نوتاح مج اعزب دار لسا
 قيسلا وو وتنا هنجب امر 2 لزج نار ضضللا ثم هيظريال هيما ذالل دوم 7-4

 | يشخلاو هنو هرط ايفا ولا جاجرلاو أر 4 0ووري رح نعمل اسما امال دليلا
 57 / ولا خاج تكلا ةماعو «اورولارؤنكلا خ26 ددتولا واع ازهل ضيف يق ارد

 | 2 ل رظاركو ناااحرعم هد رطل اوما

 يارا اج لافي علا يري طلع رك ة'رل اك ليه يصر فاطر مطر

 طخ اك طولون فخ ظهاو يحدد عوضصر احلا رتل ة سون"
 اذوب انعلاو اك ى وتطل نخل اهع سا خال عع اذ رضوا ةقرحو باز جلاب لجل
 ظ اصرحاظءامو ساهيل ؛ازحا اهلخاوسنرل اهتدامصلااهنالو جرعم ناار

 ظ اشيا قلاعب يونا سها ءرث ل12 امر ررهطر اغلا نا يجدر يل ل وزب

 .. كلة وردا +وطإ ل هرزعلا :لوبناوناجلاو بلطرلا تيب قرف ولو اتحمل”:
 | روكا نوني ونال هشرلا مرر ىوتلا نأ تاعربلا ]مع ةيدولبنرش كوتا تيا
 راتج اور زعديذوجاعم ١ نب ينام اجا زكأ وعم نوعي اههتسسكمتهذوبسم
 فار طرا: قرح دموحاظ لبر ذاج سلة سهلا طن سرج ذقن اب وداني جالا
 ةطرولد لعل وانك ذاعيمابفجلاود وبداك هرج ازجن تسيل نسي ايول وا وينسع ماع بهذي
 هت اندرورطو لداخل هنمويتيملا رهط وره لود هلم زيان دا عرج ه١

 بارك



 ل

 واى قع ةبوعامو باسل 4 كارهرأللا انمى وطلار حيزلاو ثرعلا قس اينلارث ابه >اذاو

 اضاارذ اصردصمو اراب نع املس وروما نبش عوجذ)ةرزمر ول اذمالح ةملي حلاو

 را دراسي دوعينال للا ذرب ورؤملا علق نادرا مهنا اهب دا صتمالاو
 /اقنلاارابع هيلع تل > يريببلا دو دزوشلا هئاثو وارنلا ترين! شدا

 ريثولو جارعم مان عرمسيجتلا ةريخزلا نعااٌولاذبادب حرصو ن١ سهم ٠
 ةبارهث ا رمبعت كك اًشاهيئو تدرياع ند١ هم رلعلا لاكرانو جيرو ليلا ٠

 يصاب اءاحر وطتربر )ذوو لا درويرانو مكانا إي قافتا شابا هيريطو ٠
 رهظيل يح ردكم واح اهيلخبصرلا كة, وحاطنب ف زجب ةرصإل ربو طججو داره ثول ملا '
 اهلك دعلاصخخارود رجا هاطه اثل ؟ةروصصلا 2 وا ايفو يش حرم ءس نارا |

 تاوظرّوخ عيازجلا] صحا او همت اك طارش ! مرعل دوم مل نور )ناو اعتز ا يضر ههظم لو

 ةراوطلا اهل طورشنملا كلل |رهلك ةلصل ّيز ارجةبفيلا نهب رهطاذاو مسام
 ماد قرم ارم نك طرقه تفي جزر ابا نلسلاو ٌةررصا| هقيلع موعل_ءلصح رك

 تت 0ك دوم حامض _سيطلا ارت طرأ يطأ ا لوثلا ةاهسزنهتلا ارو و ادلب
 نيفصولا ا وزال ىصتلاب مار و١ ارهاط_ىئنلا لو !عريعصللا انزل اييطاريعس ٠

 رمل لاو هاي اميعر طولا ريملسلينعا اه رح اعز ناطجلاب تسب(
 عيبا ااوج, ويشعل! لع عورو هدارما ذيل شرف )اله هي متيالار وطن

 | روب اهرمع نم لمت اماما عتب هب اررلا ولد وهن ١اهيلع5 لسملا لاهم



 ظ عيالي اسسها بعت زرب_كعلارملا امرعورمهلاب و 0س هدم زد يضر ال ١ع

 | هدفا نلبس الع وتيال ناورصاظو برطملا غرك كا سابو ال ايطر باورلا ناكريام

 ظ هم وو ثم لاح يبا ب١ الب ماك لوم دره صرلالاةئاكو تم اره ةريعةر لع اولطب زمر

 | تعي ثحباك ب اب ةيسصقوناطيحكا جب اتباثء الوز كر ألو ويس نصاب مره
 ١ صرسا ٌولرهم راصد رعيو نوما عجرم ره خر طرد و اتوب رز مم اند ؛

 0 دلاؤي وكم وهيل اجر عر هن وة يار سلالم 001 رتماوهب جاطاث مولا

 امال واحبك نسخ )ار زعال لسحب لصفنملان اون |. ومحرتأل ءزاذكرمل#

 ةيثريرعلا نعرولا نجح نباو هبلدررلاةراورللا ىرك جل ولاد ضر ءالف برتستي

 كبال يق د هلوتم عطل لرش ا او سطل اب ولار يطب + زر اري دوك ذم ا
 . ةلايغم تراولس (عامال نارعا جر عمل ؤسكرضرالاب اما اي را ذي دك لس ذه

 يسم ا هرثبلا ذر بلر وع ورلجلا قر كح ب غابرلا عرضا ونا ذجلاو قنحلا كا دلاا 9 '

 ىلو اموت خا رلار يصدشسلا نلخ ١ ١ىسخي”وعد زج ءان هياصا>ذ [١ يعض أك

 ياوحؤ يف بنوا وعملا ل هونساولا يع ورتعاو يلا ذي هراتخ١د لية كرا هطناوابتسعا لا ظ
 0 يوم امل

 ١ ةالريع ل حني لاذ ءااخد ١ جالا جيتس ادري الو هرد> ف ئرلعلاةرردلا 20 : 4 رهام

 1 مام تتسلل يوب با ريم نرجس )و١ ةرا دبل طر طم رهن

 ١ وف درل ىلا ناواضتقم دريطم ناف هيو كك ولا ئولخواطا طانلذ للعت رهام 0

 | 1009 ماسروا» هجر روتر ادإلت امججلاط كيأر عوضين :رالزيلت راع ١
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 ك لرل)ن) امم جال ةراهطلا هباور رعشى اوهسن زيتي اورلا نيد اهاعر ب

 ند ورك سجن طن د دوعلا موكر ايم لاف تحلم تضم تست ذا جال

 عراك ردا رت اوعررصرنع اهبرافشنألا زون روني تس هوس اىكهرزسد '

 71 راانورطاواايإز رش | تراصو ل وا ةئلمط ا ةءامكو ورد الص ةساىلا ترارضأب

 مرموحاك دياب ولناو هيلا لس يملا هعارحالا دامو تر اصفر
 وضابط للا ةراوطلا اب درهلراسخا ةلعرعحو ةرورضلا ةلعل اتلاف واعرض درردلا

 لير ةيلحهذيتحاب اطير و ةرئحلاذب هعؤكوو يدها زج ةريوتضزيعلا
 تالعارهج ا دراصم لابد غولن نما ةساجت مزلولاو اريسست وشلل راتزطاوهد

 ,اوسو كسا ةرارهط ثوسطلاو جارح لا عيلع عال 0 اوس اذار ٠

 ثارلر نوط اردوهور انتا زي نسم "ضرك يول سولو ةنيص راارزنط والرفانأل
 ؛ازجاؤم رافت! قيس وشنت هولا عك عورتا اؤصو بنر حئرشلا

 حرا رام انالغععلاو 2 رار هاانالدا قيكتاهم وعم

 ةرخطمربمتو جسم وحو ةئهربفت» سمي ةؤاطنلا ورا ةيوريظن وللا
 ربعي هلاط زاد ورم اوجاع هلوريصعلا هرظنو كاري صعلا(وريطتت
  نيعلا مكانس انا انذرعن يي )لهل ططيط ل طريسي مسج ف ]لت
 زكر ولعل ا لاتاكعزادر تملا هرم لطم ووهتنا١عيلع رمل صولا وز عت
 رند هفررنع يال, سينا ضال شلا "ما سلبا حفلا قرم ةميش احب يراطخ"
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 ىويفللر اة اوتشنر صدوق عدو اهب ضال ىذا وتسع دكا سا ةساج

 | اورق, م )وفا حاضت“ 31 رويس جال از رعم 2 :اوح) 6و 'رثعو

 ١ ردقوالوكهنإ عين جيزيطأ ضار. بز دم عادوا ضالر ولي(
 وركذ ةريطارج ساغارث ادن هظ )اذا انهو هرب وسلا ع اكرانلا كولد حرب

 - يما طلاس أرز مرلا هوما ن هلع سول اواو ضيا ولع مامرتم مولا
 ,نايدسلا جلا و سمندال دس هبطت عزب جست خب واع اثار هيلا ةرجا

 .لالوارانلانزكسلا جاه تلاتس امال ث اد ارملاٍبرانلا هسلش د امال ل واعز ل
 1 لا رعهاعل سلا 100 اقِضوااَروطب اهباعرت ١ أ

 ظ ايالثتراص سندا د ن)زحلا ما نع ل2 وهن اراد ادرك

 ظ 1 د ةويفحلا برهن اوريعملا عر صرتع زعلان عا [تاوطبإم

 "ل لكديف ]طر اجر اصلاب (2نلا ير صسض مدع وا هضم و١نتارمامم عا م
 ارم ارسل الا كالو ماع لب عز ناو ةوْيَعح بلا رريعد هذ

 كو هيض "دوك رع 2 ةررعس) م لوس ملط يرانلانواريسرلو ١#ىينم هب هسزاناك ا
 ) ىزيراص عسر ازا صاح الان سد تورس رطعب :لووكاحب 1
. 

 ا 5-02 0 هيد 0 ١

 مرفش
 هل

 ادم

  دهج يجو روصو دك يسار سدي دمت مكيجا 1



 و

 يمد 2 جرير امص زيدطو درا سرت دا حر اص نبا اطقف قصوررخد هيفف ١
 ”ةرزعوا اريطرطرا صرت يدر >١:ركوا ىلع رامض لم وق دراخو لراص
 7 درا ةقفحْلا ويعم ب غض اهلل واذ ندا رائدا ١وامر تراص

 ياطير طور امو سعر ها رصاوسوللا
 طال ةينم اك اّساجنلا وينام لاذ ط عاجلا مربط ساروا
 يسال عسا غلانم )وتتسم ون سكس١ سجد كيا دنرب را كنف

 رسفوعم هزم كسا هيراطسدجمد هي افيو )اة مارح ترحل! ا
 رعاطابقر هوك خاب حلال ولاد ضيبو مدتفكة لطم هسا ٠

 كرو نصور عا طاطسلل مبادل هذ هرالرتتكا ماسك هعار د

 هعمل ذلاو هينا جرن يور حاطرشستلا وي عنصلال طيبا وهلا يوم
 ةساجلا مترا صزويام ار اوهص ا ةلمهملا ءاحلاد اور اصدتتة لعيب
 حرس 2 ومللااعرل + * سئل سافل حاول عد ا هنرعم تما حام
 هركبو ايمابحا» ىدلخب ةياقسلا وامان ازا ذلازلا شبين اف! ةمدعم

 >يرعم طال ةساوفلا ناو رلص زوال مراهق سأرلا "هد ودسن» هروراف ظ
 10 ذاع هرم رمل ونموت طر :ريطإ تس ةزملا زب ةةتصمت
 راللا لسا اًاب يطول يل ضن هم دي. لبحر هضمي نبل
 0 ناالع راني مال عب طر لا منال عمد ايثسم» ١> ا .لودب



 ١ يلام عيا ديلع وتم اولا او جامهلاتب ورك زال ينال زيعلا

 | هيوكواراش الطعن داير ايظا ررنل ناجل ىاطملاب نا خال اضا نارع طرب

 | يوسابرملا ل2١ ناكواوس ركطلاب_ظتبامإ آل الليد اديزروظ لامن

 0 هبال مئام اذ رلغ ولا اصواطقملللا ورك الاناسفع نانواعملتلا !عسنت

 تطل جت هينوباعلزإلول وزان طرضغلا ”ىاحاؤو هباعل السجل

 ظ ّس تا اما مرانه هياصاام]سفدنعلا د يقمع نعل ال١ ارا

 ] .ميطإ رع اماانرثعانهد دّودعلاسرودو زن ؟نركداندلل ماكولو ذم وان لا لسخب
 ظ اناس كر الاب نحارحا اعس مب اعل مباصا امو ا

 سالب رلاوصكو رعارومتلال انزع ايوحو و مدان رس ست رصاطل 5 ارك 3

 - رييصعلاإيميلاولا لاس مرا (يهنمر جت ءهلعروع نوب ا
 يعول وذ يل 'ن ستيني ) ا ديف مر ارنا وظن ل سجريسعلا و

 | اكاريسلا مو منا دم هد »اطير هما غرك عراجلا وامل را
 مدغم راو وحرب ميج طو | سجئ انوع هينمرلاثلر 006 2
 0 اعتدنا رسولا ةالانروتي ةهنار ان
 تاس تورو ايزانةرافلا زفت هزل الص ةرانلاب و

000 
 | هج ارا: ٠

 ظ

 ظ



 ابمانورويراكو نما للطعن عاري ظ

 يارد وزنك يميلون هنرى اكر_بابلاءا ناجلارلاولايعرس هثعباك
 ١وبر وطيف هلا مانا هيرب باص اح انولخ رز يسصلا روني قارم اود ول وار

 وللا رهط ورلا ةيشساع 0 اهدي كو ازيا هركد وب الرلا غوت قرل كارول

 ,”وع هنيشاع يئن ١ىكلاومحا نه راو لجل انمااويعومل

 رمل رز زئاماو ل طرت وسلا عجرجلا لحل او ةساضراتاتل اومن نع

 ايو را رهبروطب نا و 3 اويل ]مااا عمي نسسهفلاو ظ

 يتلا وعرلاوردلايناكمرلا اب يرضي لو تسذي قت ددسب هكخت ا هكرخب

 ولا ناك ولو ونار عإ سلا جبت قي يزول ري انعجارعلاو د ١

 هذركلال يان ريانا يصل ياجمال يضعون
 ادامه :يرصاطاا) ومات ر معد هذ ةريضل ةريضل هال يملا 2| سس ظ

 اعود أونا جدو طالفساذكب هيرو وفا ونا ذ هاب هلابوث
 هراورلا را طع امضا دلرخب نرسلا نع وطل ةضرامأل ردع سو هدريط هنا ظ

 ثربل١ن موسع لإ نعو وس هش ىولملا نال قكرزلاب طم انخياشم دامو ظ

 لني ذاجربلا ةرارح.ثل دكر نكتاطسربلا نا وزوج ول نيرو ١
 |ىسط الشوط لم منب علا ريس ضاذل لا هيار >و بارسال 0
 ريتواه عال رص لأ ًةيلاورلا عصا مّس د الاسم ردع انا صاؤفملا عير دوو

 دا



 أ ريكي اغاورغصل) لاو رغصلاوم| لارا ايزهار يبل اويل فتك
 2 ماقثلا هبا وربرهص انعكس وراوبنأل ةياورلا 20 هن ” ىس ائاو د 50

 2111 ةماعلا وا هنع ةروهشسم اماو هرئاوتماما نع ةارم

 اجي اد ر 2 راّمللام ١نلاءلوش هابل ملازككا نسم بؤ اس ولا

 اويعىبالا ناععاوسم 0 ةياورلارهاظرحاجبأل
 فان سادعر هلوّجب لطاطلأ كر سس علا لضن ونهو نأ

 العد هلوجا نع د جرت ماكيتا لا اعا 8
 ريذعاو (1002 (وولخا معرب كم لو ةياورد 0
 تييساضال ايو انس مو تن ”ناناورلا وحال يك -
 0 9 اا 2
 نك

 كررنإوت نلاوو 4 0 انزلا ع
 ا ا ها ندالطاسم ملا:

 ظ 01 ا جرح 4 ل م مع 0
 ظ 2 :رحوعيحا رف وو >وجوم 00 ا 1

0 8) 
 1 سار هالي درعم لارج تا |رهاو ووو حور 1 2نياام 0

 ١ لظروال# مجاحرلو وبك يزيل جدا ولك كشر يلو ا حا ْ ظ

 ياام راما يسيل واب ولف ظبط احر ملا لوبنارجد ءاملايا_ىجتسم ناك ن نا ياك ظ

 ١ 100 وبارلا كلاب يظل لوط ترو ذاع نا نس شينت جراخا

 راسلوا ينل هزار اع رج اس اس )نايف و انبا ورم ننس سححا ىور

 ظ وحسب هيا ركو رس يدنا عرا١ كو فلا

 در

 ١ هةر هو هه ه6 و

 ظ
 ٠



 امايفرزا جون ااا سماح وت اوسسينب (هامرعل لخادي ردع هر ورم
 لتر دلو فض اقف طاوا طصمط وميلاد الوان: وبلا صل يرشتستوا

 3 ااا ين عررعم ئارذللاب هير اهطليص#رهستاروطم '«ردزحألا يطولطلا يد عراب

 هتان مدفع اروطد]و ىزم يس نا زم مسي

 "رجم هاوي! انع حيز طال ةللشمؤلمةلكسإلا خا
 الكر اقلك كالا ذامذ احا“ صدره ابن وصف هيف كوسم ؤلان
 فدل ووورثعلل (ا وتتسم دنع هنا مزلب اسب إيكو لاب جرت رهط د
 رعاظ نارا امدرب لا ريد ءولملا يرعل نم يحرم جيتس إف لابا حام
 4100ج سور اج ابسلمماكاإ راف عدلط ول ] نوما

 لمثريالا ةريغلا اعين ىلا حيال كالصألا نوايا ور لوب كف
 يخيل مبجووعد د ]عا ماكل الري بال ويلان و »يذم اص اقدكو ظ

 ه.راوتس الل 4 ةرررضمللونعؤما غاي للان وحلو جون ةماعلا ذاك
 رذوتطر ولحم للا ذ عزنا لوا يبل اعد عرس هسا حن دماتد

 |مرم رعاعرقم انتة, حاطزعجر اعل زا رلا جرت يوطرب سيلا ظ

 رول رك نريتاابوطر ناسك“ ةرحاطوف ريو اوحر يشعامااوتماجب ٠

 لسفكادنالا اروع رهو كزبره جملا اربع ١و1 راش اه ٠ ظ ظ

 دلل ةردرطلا م دعل كلوت ف ذر اولا نا ععادرجإ ارعمر يشاع ْ

 احل



 | ةيعلاوزب عار سخت بطر ىلا ]يريم دامت لنرشلا مزلل جا ةدابزلا
 | مياساءا اهنضولاوطر مشاعل مايك ردعرلا عم لرتمل ملا عامل مواملا
 معي اررلاوببارهلاو قلما غل زكاسب أي نالذللئ ا دركر ارو بطر ناك نا

 .. داعيامهباصارلن رد ذا غاي دالك زل تضأولا نيبو ويم هدابد
 |نقراسحع درعيل منارات ةصالالا ير |راندلخت نش سيؤارنمأسج
 | رهذو ٌةساجئاهياص ١ ضرالاو قوت ثدباصا ذا نتا ار اظن مؤسس
 - سيتا قيده تبمارلجو سس واحلا اوان
 يقرألاب ملا لخروج شما )اهوسا ا ةرتل ريس جي دوال
 1 روزا اوعاس زم واب ااا

 يارب زنا راع ؤطا ةساغو سين مةتاكسيجتلا

 ا مئلعلاوةاررلا اولا ءانمرتام عز ضحايا
 يقال لهتسرماارلرلاا نك ولي زوم اهنا ناس يخعلل د ادد
 1 ةرسرقاب يمل ماك سنن اوس ا اطل لطول قضاخلا 1

 / ةفضارا و١١ 4 قولحلا ناو قطاع اريد رمت ةردفخ اباوع رد

 را ايغان ثررهس اورو رلاوبف د شالا عاج باك 3 دا

 را لقول ال ذلؤ ام نالوا را نما دارج 0
 ( ع راثلا القدرات لير اولاوحرا قو عع كرجل مال مماريس) ازراسك ظ

| 

ْ 

 متن



 17 م جبا عانس طش الوش العلا ون اور عمت اهلّمن

 حارعمو يام مهناكأربلا ليعمل يملا نعل حتما هال اهلا
 حاملا لبطل ةراهط ع لولا ن دورا لجمال نر سا غلا رهضعدججر ناو

 روحك امبوص هيذ نيل هر اهلوم تيعل) اسم أسيل اهن لزوم و ظ

 يح ركاب ةغابدلاب هلل ينط لسلك كرام طلاع جعل ةالاك ٠

 ,داظر مط ةءادصلا اهدا زاب رلاو هبؤبدب اهسكأب قيرلا وؤابلاو ٠
 نكتة ةغابرلان ايكحاغب >ءايقيقحا غب »ديعزداعرعوؤارملاو .

 اقبحم ىف رئاولا و رالابال 9 مناور جملا ءاطل اب اولا ةرو»الاب

 حا كفح سلا قرود د معلا اسس رعلا6 نالغ يح
 مراسل قروب ظن ود د ءرازيزج الاكوك عرتع عريش 2 ملثم و وإلا

 وس ذأ هنا هي قب ديالو هب نلجنووو» ناعم مي را نان كت
 ير قتلا هلا بسلا و ثامرل ارش ص وارد غ علاو طغسنارك
 قلاع را لون جرلطلا قرم وكل كربلا عر يرام لاا كلما

 02 اعلاه وجا نمىوو ةدمحولما وابإلاب بسلا 5 2 هذ اه

 رك ويلا زيأس اول مند طلهواشلاب شلا» هول املا ةجازلا ورنا ١
 مب عبدي جطلارم ةىلارل ل ريط ند ور صشو بلا دي ورهنلاورنومانلا
 وحلا ياللا عمنا ءاورهنو رمق نا ءزعزألا داو يرق رجلا هلاق

-< 



 هلاك ةوطرلاو نتنلا عنيد ليزي امال دسم هوسبشتو لما اضيا
 ا

 1 تامر ع مول سس ال هنن لزرو نا سرد وزجول ميسبلا

 00 55 اناسإ 5 0

| -4 

 ” يس بيلا نيس ارعملا وكلم يايدتلب 8-5 رب لاو اهنرصت 7

 كلن ناو ] سن! امة لص !هييطاك دوب ب د هلا لع هل لارا و لب اظوب رم جرا ذا

 ء | ورم نويطولا عا زيخالاانال ب١ امنا ةينل اجرت نعربطلا يلام هول ا ما عز هتف أل أف

 درا ييجي زم هين الو انرلب جيل ولاني يلملم جوملا ا هؤبرملا ذاؤ ضنا كلما
 ض ءو 8 1 : 20000 د - | نك نم
 ظ وهف هبرلا ماكر جنا ور واسغتالو هس ضرألا عا يوب راوعب دول اج روس

 لاو برامطلا داون ١يمايارلا راش يك ١ طدلعد_ىمل : نازح ا هكا اوكي

 !"راوتسا روم ىرسر طل رثع از نازوجالو لووا جلاب صم غور هست ١ اسبايو اطر

 ىلطداةشاحؤم راططلا )اي لي نتلاو بيتا را هضاب باشي ٌةَيمارلج

 كوالا ,ىسنلاب ولعت اىالوس رب دوباجولا وأ هم اروع تح رش وب ات يليل ايزعمىللاللا انع
:- 

 ” ؟يلا ارم مر لاو رايس لب حالا اضل هو رمل نا يذلا هما عبرا لم يسوسلا



 كا أرراس سدعاب دلاوكوت سب قرئ الو 7-0 .زروطسم اورام ذ زولشلا رش ] ظ

 تانئاابا سارعو وحلا اي ااروس للاعب ابهاولا مادددرح روحيا الات |

 ري سرا ينولما نزيه دوعلا مدس اجو تانيا در يذلا دواماورلا

 كحال وجبر الابل ]تول قيد دراما تارا مذ دلل
 مد كانا راح اربط هناي داذاهنفرلمولاو هيلعم مف ةلسلاز وح 200
 1 رار لس يلعب ظتدشا 2 ميتال دع ملينا عاقل وط ؛ المالو أ

 اطل نام وباوزألا عاشو ةجاعذباو عءاسداو رمل

 عيرلل يه الدير ايلا ]مرد لاوصر لان #هئر سك راج «لمج نبا[

 امر ارجدرطور ذي لحياتنا وو ئه ب رهبات
 شوا رج اهرصادعإ رمت و هريزعو حلما زراكز سجن م 1 5 اعد ردا

 ةياررلا واق نفسية كو ناش وفم را وام يطا ةياهاذاك |

 را هناا
 و مااا رجط# | مضائملا هاك مجرلصا م عر روب ناكذا نار دراثوالأ ١ ميسو خيم ملا ظ

 جل وبس ١١ل >وعيرس ناو نامل يارا هه

 ةرررطل اينجل يالقرم يزل هركذ رخص ةيطجلاوف يال
 مرطزم دائسصوع اك الا ريل اوردر نال جزمه نال نازجب حادا ١

200 

 يكب

0 / 

1! 
/ 

[| 

0 
1 ٠.0 
1 

 ا 1

 || 0 ظ 0 :

 ْ | يكرهك دال رحال



 ظ هنا م دول اماما جدا اعرلاولايرسو ةريشصلاب وللا هر دروسا ولا
 ' بمربرلمو برجل ةوفووريعووالرحلا هركةحاطنارهمميق اما ةةرهاط

 | _ انساتا هلي عرطلا هادى ارولف لزق نم وانس ارنا

 هروح ناهض اوي مارسيل غم كك جير وه را
 اويل يسأل وما غويرملا

 ةسايكمد نم بذا هتساجن تسير ١نيعداايبجو حن ئازجا وييج ذنب

 0 2 اس١ رثع ةرورص زم 2 رار : رت ريا هوس 8سرعح ربما 5

 1 منبع نم ]ماحد و اصول يفرم اهلا زن١ل رب اربح معاج لاا درلأ مينا وجت ةريطت
 أ 7 ًاقدجرو را هردارع ا ظرصإل الوتر ياوارشعلا )اىؤيلسما انا ةموورا مجرماررم

 ] 0 ا 00 ا رس رلا ق جوهس ا

 ا اير 7 ا 1 0/ا ادبوو اسست هذ سر 0

ِ 



 هيت يضعف
 ايران ١2 ١رسعاو دوسعملا جإلملا» ةلزس بعود! زيا ركويشو ملام لا
 اعمل را عل. ارابس ا طار ةمل١والضخلاو يراسل ا وول ب ماوطل اول معن اريل
 ةيوعلا سبسملا كيسا ةايسا مانا مصر يطازرألاناموعاطلستسلاو
 دعوا عحا )و ةرص حلات ارم الرياح سا يان اول مدرب املا هيلؤسل 2

 هنا هل هين اعلم وانتي ناورحل اناووصوا هيلع را ينصر دهس رك"
 تكسب ص ناد ردو ور هد بدلا ماكو سوا ضب لرب هبل ىذرب

 ةدراولعت عن ار ١ميف ]بن لالا ليضع ادولط ربل جادلشند

 رس وسم حل هب ميول لاس اق د عوبعغلا يهب ملا يادب سلجلا ا

 د همارتخأ هب ماؤتن الا رجال |ٌةويححلا عع يطب هن | مناع قر هل

 وطب ال0! يعراططلادعلا نا ةيشاحزير ,اابرلازبتي (هايعرهاطلا
 ارت مال فن الم طوس مرت اكل تنس ويل ماوه عال
 أيس عافت الالو ناس لاروع هيب رجل ناره جنو اكوعلا» ركفاعرظتوهل
 "ارسل 50 رز تيم اناهم هازج١ هم هنن ارك ا دركيرإد ل ذيمربع ١ / يمدالاذألا

 ١نصدروبلا مرضاه مطرب اغاو ةيددحلا يكس وسو لص اولها نعل مولسلا# ٠
 لا 2من احا ىلع نصللا» تساهل رولا وذ :واسللا وزمن '

 جوا النك زلرباو لك كادر صاير فزنا "وحر فظلا رمت كلي
 ١ 0 جائع لل

 00000 ناوي ارت نابل اتسم ال قير مرس هت لي اهمجرت



 هل ريك ةناهأل أ ماعم حاملا نهد الرطا انهو ىرجسام معرف سو لن ًاكبامائها ةريعإ

 ماوض مورس ةناص امره نالدمتم و ٌكاولصو طولت وبر هراوص مرهم اهت

 ار : لات زار هسيئ انكر رافد هيب يرو باصلا

 مولا يس اان ارّصا نك ناز راهطلا مرعب نا انهو

 ”ةناعأ لونا اطار رع اراض مدون تسلل سيلا لاوسؤلا 'اوخكزم را ةراهطل نم

 رك تلطم_يضل امدلا ليتر علا نو رجرد١ دلا وج ذاك ذل وطن حارعمو هسا
 طرشتاربقو يتلا نيس ملا اك ركرسا و ير ورطلا ازلاو طبل اربص

 ةيكرم ةالولا نرك يح لر اعط طرت ]ضو يبل علل صوت ورد ونشما يو يا هوك
 املا 0 رم جرجا د هسقلا بر وهازلا [ناثلا صمد ناررهالوؤلا وزيمد ام

 .الراندوم رماية ذا ةنغلا هتيم ”داردلا نع راوطل ابنك و عرجلا لتر ابعد

00 0-0 0000 

 اساسا بس موا 0 :تيوص(ابسان يسال 0010 2

 لل 16١ سك قيس امب.تر الم الشيم 2 ولاد قفست | هطوموم ءرورطلا نيرو
 رجا مرسل اهنااف عاظعلا و ىشدا/ صا هير اوطتث الزلل لذ رمال اجر ءاعم ل دس
 لولا 2 ا ةلرون عرس حالا جايصد هلا !ماطعلاو رعشمل !كءوسول قوطم الزل نابخ

 ظ الوش ىو هياريل اةاكرزملا رهاطازصر 7 : "نحنا ردوا ,.ةردح اولا كازا رماح
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 يدل ارريزنلا وسر ونال دال ذل رالأل اير ددص خد سنت ابوطرلا لا ا. ةيدلا

 جاروم لامر دن يدا ديتا ايدج ن د عاروجو هسا اعدلجويبعابدلاروتألاك |
 الاخياموراتاوريَمسحما لوقوجو جرار عملا و صرإ ل ةراكر تيل وهو حاجا
 رك لوعاك طرف لو فرن زل يد وسل 2 ب مزبعو هاعرتلا نيو
 -<ران جريل اونو ذر اذا نصرت ميطضوبر اوم كأ رك باهل رو
 مزجو رحل ريع يجر اد و اكاد لال رقما ىرلاب س١ ىلا نات ومعلل

 ذيل ورررلا وكلام وتل وسال اميلي وفيا ولا 4
 .راثوحول سخي دوك لف هب لستم ل اوةناك نجل رل األ اردن و جف

211001110 
 رييارحر اياب لاكبر داوامج هدفهم يوما هوك اذ ظ
 ري هبي رلبز لا نكلزناك نا يهصم نال ردات لاخلا ةوهتلا 2

 . يك طربدرا تملا درو ردسألا 5 ملتيعلما 22 ,اه) |اسم و ةاهربلا ْ
 بدع ذب ننملاو هل كاد هال نأ هن 7ك ماعم ناومح لانا نا لصاجلا »أ

00 
 ىهتالاوعقنرأ داينريرد الوم الاد امض نياعوطبقرلا دولا .درنجدوللا
 ول ءوينولا نارهطش | نئازذلا هن تيهنارّمدر انؤطر رد اولا منسم
 لوح زا هل ايعرجو نسب كيلا نورك لا كرست د نام ياهش



 مت ةساحا يس بو 3 00 جن ابراجد عب كيحرتا ذم جوز عد رز اجا ! /

 0 لك يزاذج تحملي رصف 1
200017 
 لقمر 000 ”يم ءوس - 59 220 وراثروب ا

 ظ راد 22 واؤس اور العا جب ورمل : نيم بالثنا. يضعمل

 ينو يالا رولا )اوغعا هزيل نكوزي ]خت ١ههانرج ”بجارلال دك
 !ووو و ىاسم “ونمت و نب رؤس نوف عادلا جامؤلا دكر غصب

 بول فرار رت تعود هور دل مل ازمه كرسصر ١

 ود ةيدرالاو يلا لونا بسابلا لي الادجاراطتخد
 رهو زرمل ١ك دوجوملا سوائل هبل وكلما وطوف عانوا وحيا
 لولب لزب لك فطن رلطولاو طرزان بحزي ليصل وكأس دع
 | ظنوا ذئب الر طراد نه ارك غيار تحض الوطتلا ثم و
 .ىابجورلازع يعطل د دامو نه انعام مل نأ ؛امابرخسلا بعل لوب“

 هي اكو نارك ع ماد راكم يرملاينمجم ا 01

 ل لالا ادا ميلا رجلا رولا مكون مر وسلا

 | لم ركزحلاهديعالب لو تحمد رهط نجلا يدوم 7
 1 0 ا 2

 م7

1-3 
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«»* 

 . رحاطوعام نييبي عزل سلال هضريويملا اكحا الاب لكل [روشاانو
 7 را اطال ءازجا ندش اكد لاقف جوت امو دهب حرمم زرلص) نم |

 غاكمدلا سن اشحاب ةسائئلا الل تول نقرال مدلا هيف عرسال |
 اهب ءاشطألا نسا ةصالترعالايارهلا غجرلاو نايبلا ةياغ |
 سول تايمز امم لركن يملا لال ة يعيد أ
 ةسجبان نلف أيل نعد إل ةويحاد عورتصربع جدصنو ا حابعلااف |

 ولا لطرد اكره يف عدوهم عدلا اوه وألازعو ججارعم هل
 نا تسهل ابو جالا جا عمر يزن ّيول العز يض مابا عشول هربولا
 يطا نسا دكر هين سح نع درا فصر ميرا ر عش جهازا نع

 سووا يار ر.ريلسا شم رلا وعلا ياض رشعد
 قطاف ردع ركرتمال ات نوسنلمار هشبل سأرا نك درب خردبلابلعتملا مؤلط ١

 زف يرش تقريب ازا هغاهغ هيد اص سلما لاس لعب

 فطار ارسم ول مرعشلا مرايا نريرخامانا طالها ياببلا ملام ٠
 موعرملا سول علا ١مل نط طح و شصملا للسلام اطار جتا

 روي ١نناوخ |ام دور تحجب 06 دراج باج اذكللا ذل يانا كحل

 سجن طل صاحلاو لسصتتلا لذا درس هي نال ناووهدد) رعئاورردلا

 مل دبا دولا ,ذاخاو نرملا دوت رطل ارد هم نما ج81 |واحلا



 | لام رص اك مح الايرتششلا يعل طربلاو تيللإو نلظل ا فبصعلاهرانملاو

 يس هرهربهاو نى لاربع ذولا 0 اريام نيس وول طوب فلا
 اهوعتر ذكذ لاو [سفكاب ترهط ماجا اانسجنلا جاستا امهر ايطعنالات

 ١ دارا ذااذ ةئيملا لجل وكوو ءا سد دش نكت لام جال ةقت“ارقر رت .
 ظ هرم )سبي ذا هادا غلا وعدن هلع عدلا لا يا ضعلا نع

 اهزكرل اعل رلهوانب ا كءرحم يم بارابجن طبع نع خطتير ارنا طا |ةرصاط
 وا وافرلب ,باررلا لو اما اذ اوجلة تبا نص مبدل ردا لصرملا )ورك رحاغالات '

 :لوقرارلا زعلعرابغ اييعزيهنانارلا ز نكةيسأب لن وصلا ورعشلا و | .
 ا تسهتزص نط ابانأعاوصد_ محا ميار +هقثو نابع يإمناب بيجا

 | 0ال/رءام )من ريبرعتلا مزاد ٌيادعلا نعويلا نياك ةياورلا زمغلاةس حب

 | ةقطقجلأتلليفوب ةايحديف لال بصعلا ةمابطومأن اجار رك نكت لع
 ربوسلاو ةياقرلاو قسلملاهرررل اني يلع مرر مرض هذأل حاطب

 اداططرعيب و بودوتملاززضور يتم السل ار محرم يؤكد عل اوصرا ةرماد
 هه ارنع ويل ايا اهيل ينسب رك ماهر ابحر ماررلاو ناسسهفلاو

 رراعرريلاوصو وياربنلا يَ نبع وراناو بولا جروح يو مزين
 .|”اةاوامعلا جرو هلا اوت يصتس يزعج كا اا زر داعس اك حالا
 ظ ممول اس ىلا رف ل 0م ريف انف أيش ايدل ورلاى رح

 00 مالا ظ



 قلن يحمل يمل از وئاه) قرط رئبلا ا روق نانإنعلا ذل ظ
 00 ةاولم ها رد ذيول مولا ريرا او ترملاب سدي ٠
 نارها نعد اال اةنيملا نم ا اوقف ةنبم اهم ير اص واب ععنشلا وله ان ظ

 يب

 ماسي رازج ااروم و برا لعططل ١ ةيشساح مرا ّسوملابر كيال الكل ا صم عل طري لام

 لصاغلاماتساان ابرج الاوعب يمر ! أذل المل ريمسك معلا نا هسمرل لش رشل هب ززعام ظ

 4 1و
 5 4 1 200 8 مي

 «تالمم نم وعر او وسم ارياعاس اول ارش كي جتا أار ةروا ملل هين

 لصف وابل اينو ال ةيناغلا يل مسج وياربل اوم هن واونئهتشاني دش اطئرهاط
 ندجاسزهللار رد عوفر و ؛الأ رمش" موتك ةرعاطف مبتم نع مولا هيلا
 ؟افربومت همألا يت لططم هرعداط كلا وغالد ملا عاطبك ملام و وزظلإبا

: 5 

 تلاما وسو ارجعوا محجوب زطا همك صننا سيب و'"ةبطر تناك اوس ايلا عرارعد

 ولو ءارملا لو ةداعسلا حلاتفم عوب]_ امس سس لوا ترسم ءاذا يوب !صارف لاعب

 جلطه ةاص غل نك هر وطلع انت قلل كسل اك املا ةياصأب الرنت تلا“

 كاس ارشتلابدارطاوةش اخ ةرزعلا دامك ارعحا طريه ريغت رهام تالانا وال

 مام قجلعلا )قرات در قل كرس دا اذن رنع تاروطملا د وصوت ف سطل !طا

 «ىيضعلؤر فضلا د وقلبك كا ء اك جحر اللا .اؤلا دميجلاب كسلا ة غاذو
 دم المو برجوا كسملا هيجي هللا يلا ةارسإ
 ”ةرورمم لدول د ةيودالاو يطل اهني حلت ديلا اولا و زيعاسا زيدا هعج اجلا



 ءاعمألا نبطيلغلا جابرلاو نات دلل ولان ارأ دويسلل مصريا ةلل وم هلارسوم انا ف ف

 ةاترشعلا يَ اير ؛ كمطاسيلاعر ايتو فرهتسملا عه ا ها هرسلاو نوسلا

 ا لعكرذملاو 1 ب روزاللا و غامدلا

 ١ عزلة ريطلا اهمأب ومس نحابردااهمارهس دبا _.حلا راق دوق مازوألا

 ١ ثلا رزة ناهرلاوريرعلاب ىو يسفلبلاو يرسل انوي هرولا و هرولا:

 ظ *ظيبرولاو ونال [بل ا همس اند وج و( معاي حل ذات ةوعلإا كوقي

 ظ ع المي ارئل اكل لهاا هر نر مزلبال هن اللا ل جزع ائاو

 ايد دما جذل ارم عادت اسهر عمد سلبت ثلا ودا للا زعاوككد

 و ةيلحلا معاها جارعم نر اذ ةرطعر يل اببهصو تطيل اي كلما هوافإدكد

 ”مزجلا ادا وصطرب رعس عم نبب لويس غرعو لسموبأ در اكبيط اييطا وكمان اطر اريموبلا

 ] وك صةرأذ ذا ملا دونه هيو اوافتسملا ةراانك نه ماو ةيعامرلم كسم اسوم

 تاما ةوينمانألا كيوب عبيط وحد يلم ادله لا

 رمال يهضو يعل | اعراس ذ١اذاهقترسل د اهيبيتو و فرن ةيرو كون م

 ] يتسم ناهد هر رطب ءاهجبب اوم داوي تف" سرس نياصعن

 احدشعب يراد دوس لا فريجوي روان ماب هلك لونا اكسس ل مل

 ١ والحد تب صدره عب عكسمر اذ يابلمأ كراسي يهز هل ةمزول ميرال

 , هيبرطات وا د ورب ايدول رع بم هيقب عيل عاج

 ركو



 را طر اب.) ١ هبط ب اطام مدلاوهضعن )اكد هييط تمس كانا و ليو اييطانؤعربجو

 يطا ذئب اطيط ب ةطرطو ذمه بط د١ ٠ن | يقام تسسعا اهو كوع مالم ١
 : عااد نر هو نمور عطا ال١ دعاص سك >ابزلا و قطن كا انك

 رخل ياوموفومابش الا اصررلا لاك هلائرينعدارح ريا ديصددرجزجاادكو ١
 بطن 0 لسرعة فالقن دينار انجب دايز را يطا ووطاؤرك
 العر يطرب فرم از غم ممم هئاط كار ب ةريطلل ورا يسال

 اس لاو هب طلال رااح االسم لترا ما عّوشنا مو مرينا

 علل نصرت وضع ركنا راع دراما درو لثكو قالا زاك رلع ةروطم

 مو قسايرلا وزعلا طا م هرالكسانلا ظعامم و
 0 هس امي هلصا طإرّول لاسم ناكرل مهر هرمر 8

 1 320 5 0 3 9 ١
 : وى .رخووص جاب زلاب >ارملا عارم اع ءواططم اوانعألا يل اخ و

 وص قب
 يلسينو با لرضألا هشتعو ةيارلا وكر ..نيف جما احجروشسلا ب ثان

 0 ف رش قيل - ّْ 6 ا

 1 3 اقنسلا طااق سس سورداّلا 1ر1.” ةكادح بي كلا يول ل3
 9 ف ساو م١ هير و دمطبا تك دابربل | دبجوب د رثهل | ضر ؛ابريهط جايزل ! رولس اما د ةدذ / ا 3 : :١ ى ١

 تاراور [هنازخ غلا يرديلاهم لول ماسلا حرت نو مرئهرام هدّضنر وب جاججلا جوس 1

 0 عا ا رتع
 اآدو

 راض ةريعت مرارلا انقرع ثالثا دويل هدركم هيو زج اضرعرلال ان راد صاطوازلا ىواتنلا هاشم

 ”دايلال ودا وا زاوخلا مع ل ١ امك رلا رس ادا نلط3 كرس 7 0-2 يودار( لبارهاط ظ

 وك اورلا كارمن يعمل ازباعلا 4 يدعلا» داوع اما جامو قلل ىجحارَشم بليل نما +نم ظ ١

 د
62 

 | حمل

2 

 اللول



 دباب, رهشلا كريم موجرملا (ناريعسري اذ لم واج ناك و بابلا رو نماجو

 / هفرتلا لم ونربهتم امدلار طن مايا مل تعم و هابك سب حوارا نعش لو هر انما

 م لم اد ولسكلا ]ضل ارلعم اذابة تل ابيظورم أبا ييو اير ح طرح هدي لطاه رم

 مابائرسؤ) 2 لمعلا م دحض ب وملا ولد طاود احا ترحاص 2 كبحو نم لما نذل

 تالكو ارك 3و ألا مداسرلاب هيلعنم ةقعلا ععورلطألا دارا د كيلصللا وجاه دبا

 .. هيأ امو طلاب ةديلارئاس ريو: طمرب ةريطنةخاطجورهياب رمش
 ةراشب و ايريعلا لصم ,ياجون ولاحد سيهبص عررمبيايؤلاقباسمررلل وريقات نيس

 رشا | دلا صوتاو لسور رغم ةراشنبلابرر ماريا ياك عرس
 أت وحساس ةوطج ناطور روحا رد رج
 اع!يوب نووي نارزألا درب يي نومو نوت جهر ١ةوهاك زر ةرتفاع رح و ارح ان

 يسرنا موي واينردا 2 عاكرب همم لما راش داعاو تيما هن وربي ال وون راد مود لا

 يللا :زيجاما عراد هسركانامرككن او كضموهن لطم جرو طنب اس او

 ظ كيا( دانتبعو ال ما أيا ىئس ! ةرقعملا ) ثيلاعلا برواع ب انيبصا دعما

 علا ا( لباوزمد يهتم اور علا نلوحلاو ع امزن اهدا فطاذا نيشرفتسمللا

 ظ شام الكره لع جالا ا نحمل ةرقعللا رمل نم ليز أهمح امبالا ل صاف

 نوولا 7 . 5 500 ١
 لس قل هنب نه )يس ١ رب رحو محا هيؤلس وب وؤب إس عارتع عا كرل وكس ىرا ياو

 كانازل وين يرو عال | يطول ا عار سأل !كيدر حا غول ١و ويب هيب وا”حررعم وراعس |

 ئا
 وم



 ةرازنامر الغجر تل لوألا زئاتلارثع ل ريع اندر ايزدلوبرم هّساب عادلا ١
 مهو دادزا ءااهز و هرونلعواييس و وُمَعْدَم ةلرعفم |داقموتنازعافلاو |

 رضاتر اسلا رنطاوحر“وانبلا بعموا يدليلجلا ءاصملااجوضما ا ١

  بيالاوء) نصرسخا ف يد اذار لوم ًانهتحاس )نارها
 ريهيء اب رويل(. ةناهيضاو حلسلا ولهم: ,لعؤاو هرابإلل' وصد هانا
 ريل صوو خيط ماسزب مهب ءابالكركولادضنس 9 جي دعا ميتا
 ئنسمماطالحاد ماسلا ١ هزم نع لري اص د هني تصستسلل
 ومحو ياهلا ارب انوه هلا هس اهو ءر لزاما عجم
 كايعر ثرلط“ لااذ سهفسلا ا لمص مرن ئازط حيرصلا واخت ١
 ررضو جو سف جيرتسلا سأر رفع | ماريو قار مهرريل١ عب ورسوج ١

 _ تلح دولا هسرلج اف هبلج دي عرسك هسلجا اني صستتتجا#
 ولا ةراععرعو عرش ر ها ناحرمع ةي ول الود ةرمراع ةأرما

 ظ اهتم زعبل لما حالنا ةبطخراعخ ناايؤلسمللا عيووجع دل ص ظ

 م ماا خص ىضلارمااب معا جدر وبر رضا يلؤذ هيلع يراد ظ

 ةيطعي اوه تواجلا رطل ع هنلاو مر عرشحلل زاب ١
 ال ند ووهسلا>ويبلكو بقل عمو ويدعم لا صولا سنتا حوحالا و
 انو طا ةزووزتودروكوللا يللا كاولس لارا



 هيد مها يعي ورث جان د هى ىينم دحارإب لورا تنازاىما مل واو ماقملا

 لا وحاجات 'ونسملل | كحد وكرملا نسهر مهتما ولحا و عروب ده هرب ارد هلع
 _-مابحالا زلكسوكصانوودديحو ومالا وب دبع لج عم دا وما د

 ةظاردع» نهر نحاول ننؤطا ورك 5074 نواعم امرا صيهما وتسود

 ياو راهطلا و رناكألا هبرعم دانا نط :هياوح ادركت

 عكاز دم يصل و واب زل دارا نمو ارعبريعلا يلع ام لوارصد

 ودار ملل زيرانوم د ملاسرلاب فيل ل يلبازإإ ملاح جرم نم
 هلورلا م اركرل طين وم ه مهبل امل زنخلا) للا و ه ةينورملا دْنَحلا
 اواو دير 5ل) يض١ذط ا والع مموّم ١امرحهنم هواه نفوجلاد ةدرصملا

 ومالا خوال ذولع م كيما ١دمربه لاو "هيطوضلا وزاد
 "ىويبسؤص اسر ريما وخط .” وش يسم اهتحوولا ظ

 امبير انها ةيلعلا لورد مم رشا طلسلا "جأربلا ص ظ

 0 ”,ناكد وس 2 ملاغأ و الدلو ةنس ام راهو ديبجن راو

 11 اووزتوتنا اير )رعد م ردو” سكب اص ماعلا راهبرظ

 ] الا 0 غمار يتاطس
 | ف ودرع دعست ازين ءانر ركرملا نهؤل ةراثر ا تاؤد اع
 ريعوإرّمع سااكيو حلفا 'رماعو تضر رلازت يكل ١هنم

 اصلا
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 عصرا مم اهنمو عدربل او نايبلاو (قاعم ا تر صم خلا عد جاصعلا

 ةضتاهلم وب امرلاو اج +دلأر ةيقوصلام نال ارامل ةمدوطلس جرس
 0 ير يد اهنمو انريملا عع غو ورقتسملا دتتص اجد وبعم ١
 جنب هديب اهالي ربا ناصريع هل و اهني هرعل ةيسلا 3|

 هل نانع هكر صو ايذ تلا ذهد ماعلا ةسماخل اع اوم

 راطس كرصم ايو تنريعل ملصم وماج و احس ررملا صد

 اكو زوناورسر در الا ةريط د وخو درخو يمدح ند مودعلا عار
 ديئاهل ار يساوي ميلع طاف وملا و2 طع تلا يح زر ولثنل لرسم

 هلم | ماا رابريهمل ا زا رمحلا كاريمك ماشا ار

 دانا عاؤم اال دهر

 رج مومرم ا يطع حا رشا مدر طع هند اس وكل هاربحا

 اال

 . فرسو ىحر محا ي مرام عام 465 انندريح اب ىدن اعد هايحاا

 هجم رنة تول روك سمارت وم دج ليحل اوه ١ كام عه
 ارو ونرس) لزج هفضل ا نحس جميفر كذا ماع مث ارحامم |

 لازما ومما ريح | يصروم 13و ويمر وكر ل از نعاطنا ذهل
 مئالغأ ل دال رطاد قرنا نمور مثطا اما واط زحألا ىرلاو
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 ١ هر جاونع م ىىس و ١و حرر كالاول
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2 

8 

 توي١
2292 2 / 

 ص

 رب آ
0 
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هل وردا يشب دمي عرلص | ل معاوس ا هن ردا
 و اجور ةبرصم ا 

 |  ريلملا هيفركرو هريس ]>> ديمحاماب >رولا دب داهج!عاظنلا
 مامر ١كرولُل قرص و ةأثيبرمااذ دسلاو

 غتر '

 اعدم دس خي أبدا ىرجد هذ ورح ناموا اص ةضوم دلجر اكد
 و تالا رجم الا ورجل تتسملا دولا هلو كوالا
 خازؤلا نكد و دوو ريحتك رو حويعو دل اطلت او ةكك١ + ] ضئلا د

 _ىلاعت هسلاواش نا ةكر ابا تصخل ولا ةدشلا لمد ددوش هم
 ريو رسكتوكنلا رهن ةدعقل اى دل عم عيبرشسعلاو وباسلا ةهيل
 ' تي حج ارجو نسعسرلاا4 أرلا هلوا ةءدت المال | وشنت ةزططل قمع

 ٠ _ زيدا هان عزن سرسدم يكبلا ءاتسأل الاذان
 ١ ت1 وتس نزح وش ننونالو ضو م

 وجل: ةرصتلاو ذةسجر حو مارفارهتس ال ع انال .:رخأب ههنا
 دب ارم -وجاس ءا فيج الاوز امو تيد ردي

 صد هداائردل ةياهيتملام لاا ءارثكا يت رجيم مدل وصفا .
 لال وم ورلمو دي ود ملالئغعررلا لوب نيمملاعل بر ملرحلا شمت ا

 2 ولرلا ع١ /
 همس ولا عيبر ويس خا رارمؤمطدل اعرمنعرب_ى عدم هب 5 > ىعلا

 ها 465 وا 2س هاو هزي سو_ رس

 ' دنس ديب وزال ابن ليل حرجا نذل يزل وم ول اريوجلا ريما ١ان رجحت
 ادور درس مرج ديد وسواس نت ولا موب ةراؤع ثمل اب تكل نلحظ
 0 )أ ١ ]>< طا ةزيزئام واطيعبسو دلت "رمسساوب ردا واعر ورش ان
 يلا عنو يان زنا مدر سعد ا ع اسي)اورثما درو نه 2 ةامجنا م
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 سانا قرب محصول ترلاردل ا سس
 | ديكرسحُزب سور ر هب ليلط ديجي هالوبو ار يقُملا ديملا لوس
 تاررلالكرو موكب هئسح و اليم انارف ةسكولع زنا ىّرلا هدنرج لا
 تدئكر ماورل ئاع اًعار اريح هرج ١ الرجا ران الث لهعاو ليست
 ثايرسال هعو هللا الا لا إل نا دمساو م ارم ولي دما ىلع

 (امنالا نمانرما بد امىاغ |يبع ا/ركس هريس او تاصدلا مرق دل

 فيهشساو تاذكا 000- ًابروعرا 00

 سمح اغلا هللا بات نابل (ّتلا لضف ارم رسل 'نا
 فىاص ناوهربلا, انقل اب هنن قلل ثعن ىذلا نازلاب ماناوصا
 ةمهاهمل الانا تيعب انلاو ميكص و تلاواعو سو ميلع هيبا
 ١تناارفلا رص اصل ريد دروس موديلا ديار ىالص تاقئالاو
 انا ياش لع ضوأ نارتد مهدت تارا يان دس انا
 ] ماعبم”ق مك نكن و نبيه ابنا نغ طيرسو كدي لها سرح او مب ماي"
 صينلا ميمألل مموزل َنيبهم ضف زناو هول وج الع ءركو عدس
 نور نييبتب ذي رون يلع مب س 014 العلن لال سرو ىل ات لونب
 ر ابيكرتو مناسل انت داولخمت ردصم ا لييملاب ضال اركذو تاي و

 < يمقن اي راو ةراغى ذل مهسو ميلعيتاواص يبا رشألو ميار
 ا ' ٌمكرالملا ةججم هكنرواع تهمك اناا سائلا مدعو 0 ١_ش نا

  تبلازلا لمت وتب دارملاو مارملا هللا فببولا سينا ياك كلو 2
 | محتل نييسلاو نيسععلاو دروتلا نم طعي لكلا هول ىلع ا
 مي ملع هدنائلص ملوث تك امى ىراتلا لف دن مك زير نا كسر
 مهيصرتهوزل بسس اذه د ةءنملل نانو ن ًارثنل ىراث بر

 يو ب نا كن وا نأ 7 اًددع 5١ تايارح نراقن اع
 تادانء امصو ابد انمراه سس انرحارصاو مثورح ديرك و
 اع اي د غافل نس ع
 0007 0ع توعاو زوم ريحت د لوعوملا لا

 ما



 اذن ماعلاو هان او نراقاو ماهنداو تايظازم توتسلاو نكن: ظ
 ايام كير شعوب هدو دم شي اعتو لس اهئخ لاو ماقسالاو
 تس يعو يوعملا يق هجر املا كلم كما 0

 ةررهش مل !بنكا نمر صخد ابومج ن١ تنجش ١ ل همس
 1 ابارّيبو باطلا اهديفتسي يلن تاصئن الو ةدإنر ريك رهع

 هبعارلا ةالورو ديجلا روم انييسسو لاسر اهي باس اينايتاو ظ
 د يلف عي ناربملا اذه ناس زد نم نما ث ناو ادب هيرججلا م الها

 ل رج مركب هعمل عاجلا فت يابن راطاشنلا .
 راغوم نع تسسحا يللو ةعابل لهن نيرعص 2 ظ
 عريصيلا رزن تاردكس نم اهنيك د عذبلاو رش ألا نم ينل تع ظ

 هدنا نا مورع ملص ماوذب تملع 9 ةقيلخلا لاا طبي
 ىحو اهروجو لْملاّرص ضرالاو تاومج_ الش و 6

 ا ا 'ثولصيل جلا تن
 تازجتسا ام دعب تدك نللو كل ا

 ا اوالا ان فعش الط مم الب مصلاخ ةريصستا
 ل 2101011017
 برمو نيفراعلا بطد مييالاس ودم  يذ المو ىذا ١
 مأم ى هردوب نيسإب جكس يوم ظازحا جس ثيكلاس
 اذإ/ ا مض اسنانك رمت وص و هازس كال قم و هلم مطمم

 ' محسن ثاربال سند انا تامل زباغ ضنعاو ما!القل >
 واكس ىلع سا أمد اًضو باوسل ! لزرع ادري لعد اهه ارش نم
 بمد د ئدرح ١ جر اوه ى لصف ريدج ياجالابو ليد
 اثدركا مير احم ىررح ا نب اذاكر رههسم ا ىلع اصبر شخ ٌمهسس
 تفورص نا | هربتخانم هد ان ىرلزراع © ١ شمل همس
 مصرمضنلا دنلآسلاداولاو (نلطم فل ال يلا ياللا ملا

 و اوك الص امقوتفملا ملآسلا راولا مم راها ايران
 دامروسكملا متكاسل ايلاو اًملظم طييرملا دوك قلن



 0 ام 0 م وعم
 7 رت لن مبل | يرن اح نطل نسل ناكاو اءنوصّم مالئلالا
 'ء | ةداسصوم» ىرل نزفأ صايم زم ٌدضوصوطسو ىوهلا؛ادهنما ا
 - كن ام" نياق دلا ى اك قمح ردع ال مساك لضزلا ؟الثكإ نع

 ْ فاخامهمم ١ صه تامرك ع اىهد ءاهنا رزيررهلا صو يرعا ةيشسل قلك ئ ناماعاو

 ظ ظ نايل نذر لع ةسماهذه ىمس و ناضل ارا ظ | ري اناا دعا ئدانم نازح اهو نا213 نمدلاو ناك ظ يزن يعد حلاو نيمك اى ردصلا فكابامهريبا"نسيا وم تيرا ٍْ

 4 هق ده يعد افرح ع مساع ثتاسنل ناييودا

 2 ناطف سر نم دا طر تل ضي نش جل
 لأ مفرظ و داو وس وو ىقم١هل و جراخب ةرتعب ىهتكو ك

 كتل قوق امد ناسا ننصد نم ج كى وكت تان اهلوااو
 ممك امو ناسلا نصا نه عزو تداككا و ىلع الا كانعا
 فتياس وهيل فاحكاو ناقل فان ايعسو ىلع الإ كلنم نم
 مقرسملا وعلا يد تاهرنا بع ناننلا دخان ليم وو
 راملاو نحشلا د مب تان اورام 2و ىلع
 ظ تاسنلا لوس نم رج لك موس أك لد ا نكي اا

  ةيبوهتم دلل نها عت لا تل لل ند
 كاملا اهو نييعللا تسب امن هموع 9 زعل سس نمر وم وز
 | تاسلارئاح يصف ام زب دامعلاو ن انس أعهبلع نادللا
 سرا م نيل او نمي نيعرطل !سافدلا يلبابيلا
 نكزعا نييبن اجلا نم بعصا ئيمزأ | صودل وسما رعكأو سما

 ظ | الم هوئابلا سالت شحم يسر ركن يعلا
 وطن سوو ضماألا ميل هل هدنازوسر لاق ا ا

 ] تي اا سف م ايم باصلا 0
 راعرع اًهرنمل رئركإب اه ريقت بولا ا ههنا اناداب/,ت لن 2

 تبرم امور

 ومأ مي
١١ 

 اي وج ون ام سف ب دي سو او يوت ع 05000000 1 5 ارد

 ادد سس -



 ١ بترول 22001111
 يجمل ع 0

 نافل ئرط ىرنم ىلا بارشم ا ملو م |مدش ىلا باضلانمبرفا ظ

 رثسسع كلا ىمالكل نا ماعاد ايعزيم مس عيمسوا.فورفلف سيلو
 تملك نيش او قرع نيننشلا ايانمل ! عش ةدعبر ا اهزتاتس

 كربلا فب ' تاانيابرلاى مج ةمبدا ايمو مم اعوتم لوايأ ضو ظ
 كي( ايلا تلح دمر اونو اشم ثا ءايلا نيفتكت
 أسم ةرلسع فايل اكرم نيسعو بي اينالا ى جس
 ىلع ىن انيضاوطلا تس احلا نم فا كحوضلاا
 طر يو د١ نصوم نع . نخب حلا نع قف نا
 سارعو | سرضإ اهل ل اًيناو ث انتا نارك نم

 هت ركذ اك ةروصلا:(رهي حيض ١و نلئز: تاو لفعل
 هرتصهوركشو مْْفِمفَعر ظن اد هما

2 



 نر نم نك ءزلاو اليلق ماللات حك ناندلا فرط نم يركب نوبل او
 عنب يسستو هليل الاخر ناندل قلع ىلا ملاخن دا متي تالا ناوي ناسلا
 ناس نر م برع ودل ةمقلذ ءةرلاو تونلارب ماللا ١ ىلا ذك هللا
 العلا ايانئسلا ل وص: نمو تزط لم كري ؟انثلاو لارل او ءاطل اد
 ميهطت ءانلاو لارلاو داطلا يبا هدمجومتو مدز اهب اهيا املا

 نيل او يازلاو داصل او فقس وهو" :4'راغ مطن نم اهموز ىاعرلا ”

 هنهومتدىلقسلاابانسلا قوي نيواضما ناسلا ثرط نم. 225
 ناللا ٌملسا صايم و زول لسا نسل او ىازلاو داضل ىلا

 اهنانايدلا نرطّم عنج ءاشلا ,لارلااه ؛اًظلاو منوره

 ىو هيئابسلا سرس املا عنز اوهوايذعل اايانتلا ترط ىو
 لوِص تبانل ارال اوهدو مدل ام ضورو يول َرُسالَلا هن
 رخل امض ال: هذه كايا رار هاما و دانس الا
 ءافلاو نما اليزدلا| نول ئهزبلا ةداراولللا قدلط'
 اولا و ايلملا اي اّسلا تط نمدماتسلا هفسلا نطن نم عج
 همر الا عزوجر هسو نيف | تب نم موج مي اوءايلام
 نييؤحلا نم اير ذر يونس ىمملاو يلا و فاولاو ؛ اهلا .سلا
 اييوزل عاتقنا, ور تءاد والا بعام ةيئز نهذايغ

 تمل مب ان ّءفص يملا َرْنْمل او: مع 0
 بالقاو مامئراور ايت ١ سم اىبفاك او تب وَساو ٌمنلاسلا
 لهو نيالا لا موش دل اهنا مور انها
 متسع كناز تاير يظر و منو ت ار عا سنع توصي,

 قمل | حرا يلا نم 'سع مياب ذ رصد كنالا دست
 ظ از يهزتند نزلنا مضرعت ترند ا يرعلاو حلا ازهسأل

 ظ سلموا تم دو و لزج ١ عربز ان عج او لدار هيف
 لءارْس اى يعو يصفي مرحا ورع انو و لوضألا

 كلودلا فرحا كرياع ل رج ريرهح نماههيلاقسن ان همم د ناي مزح هنمو نام
 ة«فهاثلا ' مرمهلا ىرقت صرترذن |ارك لل اوس ) نعي 0



 فتان ئانلا ليبوسل دنع مز دارم ا نمل نزلا "مترف كرو
 بام توك اهم مالا غزمهلاكا هنن و | وك ”املاو عزمشلا
 تش دارلا ئرحلاو ايراص ىلع لبر ادعو ا 279 عرستلا ناب ؛ بل ال اوي ليبسسل ارثلع رارملا و هايل
 او كح وك هع ادب ل صلب تس شمل

 عير ومرت مطل نلأ وشر 04
 ىالاب ةبرتطاداصلا باسو ٌنالطل !ةراصل ا زك

 نمو لامس لوقف كذو ٍيابسللو ةزجاسيلس ' 0
 تااولا عراذ ربو نيكل اك مي نساتلاو هذلا م قرص,

 تلرولا مر اخرحو يضف ليغ ارم ةاموك
 ينال هكون رك تدصكف اًءاث م راك ا لوظن زك ده احالق
 111000011010111 ا
 (دلكلاا ماعا| مسركي هددا:نهاوإ و كرهز الل برجا عيسى اذ:
 هن لن تل /باخيواع
 لذ زحل !اردمح مزال قيقا لف اع تدادواع الع
 فه (نل اىرل ٌفشلاو مشك ب قرب بشذلا تسالي رعا
 هزم دباب باوصلا, معا دنناو مسن ابرق زي
 مدَقْن اء ررهسل لع مهصرلع ممبس د ورح" تاذص

 ر َجمكعو َة داضنم فض اهرح1 نيم ى م ىعو جاما
 انيانص دعم لا عيعاملاوهو ل ومب بكر رجا نب اهبيع مسامع
 لاف ديضلاو ةجم لشسم و عزو نهي
 و ااه ب 7٠ اهو رهيخل و 3 سسلا»
 سك. هس هك كتايكلا هنه ف وزرج ضو
 لا «طرب تحس ةروهجم مِن | هلا ورح با نم ند

 7 ابدع داّرعالا مصل وارربم توصلاو وسل
 ُى 0 ؟امرلاّمْدلا ىسمملا فن داع را



 نيل

 توصل ا دزبظللا عيب د لهالر هجنا ف ورح ليس ماو سللا ٌهفدلا
 ةرار ةرمسلاوايرحرا َق ”اهريلع دايعالا عون ادم نيابي نا
 :كمم صا فو رح ىفو مساع ةرسلا قورخلاْيلا ن اضتماممد

 يح ايم ارلابموزن بتسنا ورح اهرال يبوس يس تشب,
 كيمجارواشلا ىةبسلادهو ابريم كركي نف) وصلا عتم 7

 نانو عم نجح نع نورفو ىرحئعو ةوعر ةسزسلا

 اهرذقم اوك ياي, تظنلا دّيعابرم تدوصلاو سفنلا
 1 يي اا نير اوابرم توصلاو سننل ا ارج

 . اي ريب لو توصل او: سفنل ١ سجل ددفاو كلرط !زوك
 ر ثيل نيب ىا امهنب ٠ 'طسولملا ياَكِبْيمْت او. ابوم
 ا وص تحب رت نل ىدرع يه و ثرحاا.ه مم موعرلاو

 ةسرسلا قاع رس انيخ !اكانسحتب ل طوسلاو سقتلا:ثزل
 ."لاقتسدلاو ىولزكسرل | ٌعوضرملا عض امر ارركع ادري مو
 قرر ىواو ا ا وشل
 نباسنلا العسال تلد نتعب لفو طفنض بضع
 ف امطن ارثع نم ىلعدل' تلح لا داعى ابر, وعند ازرع

 تنانئ١ ةيلعسْللا دص يىلا ا لْوّسسملا ىورعد
 .طاطخ 'وايراقستل لفت. تيمس ارح نورتعو
 ةفداورنسإلا ثياوملا ئاعرول !أنر/ قظنلا دنع تااسنلا
 سل تاضرلا نورك تاداضّتم هو مان الاو
 تبيع ءاظلاو ءاطلاو باّضلاو راصصلا نكد
 5 00 رل تزن
 ايعام انفال ةفدرحو ىلع ولا اتكزحلا راغإواع
 عانفندل وبكرن ترس و سامع ف ورخلا م يرررلا عنه
 ماعزلا د 500 تتيوي همسنان ابر نظل ارنع ناتسنا
 نورك تاراضن امم تكفصلاو تولرلاو جزل هنس حرك د
 يزهامل ارم يلا ىل ترو ىعو ةدننس قارا ٠

 قكولا



 هللا نلذ نا, صورحل متل زم تحس ةدئيصم قورحا مص اعامو لفاعلا
 ترص جوملا و لامملا بلا يعمم و نامل فرط لا نيتفسم او 1

 ةسماص اهزدل هنصصملاٍن ورخ يحس راطلا ترص هش انت
 يمس ان ى 'ايبن انو ممل توب اصر ارفا نمن ومسح عير
 ثرعا ةن الث ةيريذصلا تادص عيس صو :داّصتم ريغ تاذصلا
 .اموم وص حور اشري تحس نسملاو ىازلاو داصلا يو
 نوال َنلَّولاو امن ارئاطلا رييعص و ثوص هبيسب يغضب
 تسلا لوقو ٌجيوف ق رثد مل مل ميس ىنح درب قلن ادن تالا لئلسلا وهرب تيس ةلرحا مهلا ق ةَملَعلاَو دح بطف د
 كر مز ل ويكذب ارمس ء١بيلاو قاولا اهو تانكاس تاذرح
 ماسالا لويينح م مدع” مملكلاو ن اسللاواع دفلك هتان
 ركاو ماللا اهو اصلا نانثا مف درح نائل او سمول ابد
 اك” نانو امر ل لبا وه مهلا ى ىف ارجرل ١ ا ميل وكلاب اذصو
 "ال يف ) ناسفلا فرص يلا ىارك !مالل ىنث اىعرتع جيزجم ثالصد
 الا انام تطلق ماللا ديمو ليل ق ل ص اص صيرط ىف ف وا
 يان تسحب فصرت لا نادرما ىرهزدل ا ءرك انك امال ع .رإ(

 ةرلطاو مشبب يكس ةداعا هاك ور الا يكمل لتبص
 ترطر هن راوهر ارك او أير انجاو ابيل حي مفص غرز
 قلي ن اروزجلا تكبر نم (نابي,قظلا دع ناسنلا

 - 2 نيرلوتس يصب الإلل اعدل مكن راهيواع من اره امر ظن ل ظ
 تل اصتشاب ىّرْسا ناوار مهضنحلا صد َةَر قال ال ةدوتملا« الا

 ماشا عطصالا ىو < اسمالا دلل ىستلاو را رهاو ئرع
 ”لاطسسالاو قباترلاى تلاز مام ءاظل ميو عوزملارصيرتصولاذ دب
 لم ميلا معسل تاافصلا تك دم د د اضل ومنو رح أو نرم
 مالكلا ىرن | امل لوقا لل_احشم ىلا فن ا مدس او 2

 لحما ءاضا اننا مم روسملا مس لا تيارا يوب دال تا
1[ 111111 



 ا ادد 011
 ١ اعدم قيم رقت شما مام طرا

 ظ فرم كن و اعريب قايياوبد عننا كلر مع
 01 ال ال وطو برس اهئ نما وونحانح عركر مهيسنحإ رذملا نرز ماكعالا
 ظ )ات اعرع ان اهو زعل هلع

 مع ادم 00
 مولر رعو ءاتفن اسهل اول ائنساو ةرْس ريم يرده اهب ٠ نرجأك ىلع
 اناس مهص ار ادس مهزحان ركزما نر كحال ولا ىلع رك نش
 7 فص بن هجم دمي

 دره ىيبك م زتس 0 0 0
 ا وطر سور ؛ ىلا لدلفم يهم مس

 4 ا اال 00 4 ا

2 
 ذل تع تبن

 0 لالا تميج

 ا



- 1 
 م - 4

 لطسسم نيب ثوب دوه توباا تاي شزن 0
-رهوب دافلا تقل نم لضتسم سر رار اهلا كاز عئنتم

 

 يب دن عزت (يلطرإانرم نولت اذب ل ةشنل تعس تصبغ لع ديدين روهجج ةئيهلا نيل ال نيل تمم جاننم لضتسيم إب

 آ

 أهي و أكج دوما نال ميفعو مل انم اهلاواولل كس لاك دنت الو ' نصا
 ا جامو الم ىزتا نييلل ا. نادنستي الن ظانلالا فعل
 ؟ أيل ا رراناله مرثن اني تركذ ايدل نلالا ميّيملا مدينا نكز
 باع مالكلا مام لاو ثيذ تهعم جذنسا لنتسيم فكي د ده
 ص من |( تف | ف وزن م نما ب ب يحاب دارو ئورخا تامص
 لا اّيفابلع مشرسملا ماهعال ارز ا ص ١ ةروكزا تامضلا

 مذالوعو بوخو رت د دبوجلا ماكعا ميك رقومو لكصق ظ

 مل ماع [ؤرللاو وداد ئكسويب عزم لاف ا
 نم د مزال مح ديويلاب ذحا] او موهد تمر زيا ناسا“

 تبكراقلا نال هانا مرتد صاعيا ثنا تنارغلا دوك مل
 نير لير نص مدل الما اطغ ابارك كلر لا
 بيج متاجر هوت ونوح يلف الاب
 لاَ ةريك* اضافلالا تر /نا 5 رك نم ببك دديك## :.ك ضرس

 ”لابوا سما "او اهردل صرع زلا (طخاوعج_ءاجاف تصد ١ يره راوعلا كير نفل لس اية طن وهو نسما نع
 مرو“ ليلا كرماو تلدز ربع و بضل ف عجرم تى اك خلا ربعك
 درست | دعبل اهحااب اي ب ع الانال و نسم ارح النمل ضنا
 دوج فان اهدلا ص انبل "لصون ل يووتلا دعاوف ثاعارم مدعو لاهؤنلاو ةداءرلا نم يشر او وح كر ال الع وو بشسسبلا
 ميد اون لف اهلع مي سدا ىا السرب تامل ال يرو ناس د اه التزم
 رعراضالا انكاس نعو انتل“ ترالولاو ف درحا منسي

 دولا ماوصل انعر مدل!" -ربشس الا نمير ابطال اذ ازعل ١ مى لاا
 نحل /وللا نع لب ريح :ىعر ايف "ميس: حسو مولع مايلي أ ند ١
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 ا يسلب وخل اي رف ناش الو ,درملاو نط ايسلا نم

 ١ لظاالانز ؛ا. تشل لو ةرعود مل ز هبي ست وع
 هزيصالا نؤكد رو انيافصو اهيراخيزمابتح ثررمل ةاطعا هليح
 قيملاو '.عسلا مدحاك د فيل يطتاقنلو م »اتيت كا
 0 دز لينرت بق نالت نا رين زار
 تمرخلإب هنوني نال كلذ وءاعزتس 0 ,

 ًافيسست ىبيؤسوع ةداررب قئرملا فرحلاب وا مهكحزع ةداز م
 نخل ازئاكت نيرزيملا نا لوم نيخرلسملا مز ىلا ُهَتنانالاد و
 وسفن رشم دعور بكلا يكل الهلا. هضرس الا توك اق نيئابتل

 سالو ان لهما ردك عشب نب و ”رظعرمل ا رثوت سدح ماعلا ماع
 نب كما وتس ايد لانهما نأ كا

 ظ لافي كرعلا روزا هذ نم صييوبل او اردن ارح دك
 ظ 00 ميائلاو 2اتلولم باتا وياما

 ظ قمح ازبف ناو ١. تاز نا عم ميال ةارال

 تاقزنا ميسم هلل لصين انعمفدزم نع (بلاوداطومل
 مابكاو قسسل اها نوح أو ماياو بول !نرجبان كنزا هارقا
 انغسلا ويصر نازنلا ومصري يروي نع ما روا_عجحيسي راف
 و را وعلا ا :دنانعرلاو

 اخ واوايج ى/ عيطل /ارك: بلاك "ا دارملاوو

 را. داخسسس ق ملا لس ستوك 0
 اداب اشتم ريصنف افازلالا نيس وعد تسير
 ىؤنتاو ريل | ىلع ل يصرمجلا ١ذمب/نهرلار رارملاو امهلاو م 0

 قششالاو ثورماب اهنولل | معكواع لد اىملا تتصم نام للائاع
 "د يع رتر ترعل صيف زب اند ارز اكسب اك مركلا
 زون ىني اذاو نييششمل ابو تاخي انلانا وهني م ا ندع
 اهحار ا َنارؤلا نم ضرعلا كلر هير صاع دارحلا و ؛أنرلا نم افون

 (هين ئي و رنالو ةرايز ريع نمش: مؤواع



 لئاو ىف نهب ت ابل ترها قيثربو ةلطتسملا ىنورحلا قيشرتو
 لكنا ماعا تدر هيّساامو هقلاواث رمجاو دوعاو روحا زك نكلا
 نش بيكو املطم عري منذ يعم ترم ملضو |ثمب ناكازا افرح

 كارلا نشرت بج !ذكو زمرل | لعازبو نولي ندد برك نفرح
 تللا ف صوتقم وا ةمروكم تناك ز ا ايتو عروس تنافازا
 هفعرم رصولا تناكازا او قولا ايركح اماو رصرلال او
 اما ؟قيرن تقول ا ىف رجم ل صولا تداكاز او تمن وقول !قد
  ةيلصاتاكناو عرسك اهو وامْرال اًءوكس ا نلاس تناك ذا
 كناكو تروعزفؤك اًلطم قرن هلحتس ا نرم اطدنب نك و
 راض اريانر) ماوك اد لس نرعاه دعبوا مصرع ةرسكك

 ؟سيولل فرم رار قلب ةارالا لهارتع نالخلا عودت اطر
 ترسم لوؤوفعو نين رسل نيب ابو فول ةقدرم انراناهنم ل وقولع

 تاكو 'ارل ارفع قونولا تؤرا ازاو الحس نزح اهرع نال
5 

 كمل ءابرلع نقرلا نوعي كريم ىلا ربو بكاس ابو
 اذكو كدر هّساامو زعل اورهلاورجلاو ربصلاوك .ىععسسل او

 هنااو اموشنمو) اًدرصم ماللالسع تالازا هللا مين ماللا ْ

 تاك ارا و نرتموملا لكوشل ف هنلا ىاكو وكذ هيلا ربك ماقاخ
 كرد م اري و اولكر كو ميعرلا هدا مسيل رك اًروسل مالن لس

 ل اصرخ أب و زلكد' ىبرشا ىقرم ىعوبو ىللز مسا امو تدلا
 ةيحارم كدر مات ترا ازال وط ابرطع مالكت 'نال فاول ىلع

 تايلا اناس مي ل امل ٠
 ثم هكرع ناويفلل ا وسم اقوم و سن اننوق امر :انلاو

 ترك ام ني تفل ا

 هّسن اامو يضرالا قو نم تشدسح ا يدلك مقاكب نم ]خوك
 منيح قيقرينم اهواي امد ف درفولع ع ١ ىرش الو تأ
 ماوتس نا اير د اعلا زيرهب تكلل دوك وز مس ٠9 ل ايلسسلا او

 مقا املف ملعب مثدوعتلاب ارباع دم توك ترزلا

١ 



 ك دراما ليم ضناها تصخل اهراصتخالع يراد ابي
 م نول اسما هس تدشن اتفالم دجال ار كشما
 ظ ارش! اح م املا مسالا باولإل او لولا سرك يس ان ديبرتم
 | ادن لرا دلمالا ٌمّرساي 'ادشيو ملارعا ريش كلا لاح
 ةدالم اضحك كال دا َنيطاسلا رعب نا ميلع بداملا
 ركراقدلث ا | ىرس ترلا نصرلاهلل اب زكري تارعل رول

 نسل اما و دا رس لاو نقولا قرا ذام ىقاهيمو نسال د هدير نبا ىصو ةرهيطمم ١ تس نم نيام اذل | هلرمل) نم لوتس ْ هربلا هوصرلا نم وهيل اراع مج صحو ا تس روسلا لب لياو اب يرسل
 ١ ةمرل ”صوا َمهيرارعتد "لول اّعي نوعسلا : نرمولع
 مطتوم غروشلا لواؤ لل ازصد ئاتلاو ١ عطقدلوالا
 لوا عطب عم لوسيل انو نومسلازصو تالا و ومس
 ترجو رهو امون عاوتبل !مضولكل ارصو عزابلا# قروس
 -لىلارصو ناّملاو عروسلا لوا نك كا
 مزيل غزوس تلواؤ ىريولن' كلل زل مكعاو 0

 تل اّيل او ملصو ئاتلاو روقنلا عطلم "؟لوااغا صوا هكر
 ةئال“ قاس واو ا ميلكا مل
 بركسلا ىاتلاو ١ دوانميراغن لازما ا
 قر رسل تعب نك اه نصرلا تلامثثاو مطنرغع سام.
 ًاهرباو مبا د السباع لولا عهدا
 قعود | ايرلع الو لكل 'لصوو اهرعب ار انزع د د
 لع اين« ار نر اا 2و عروس زحاإب تلم[ ”لمعبلا
 نمت دروس رصازوا هبم (رزصتم ىو. لرتك ددارصد
 لئاو اوف تمرين ٌمموزَملا ةئمملا -عوا مهسبتت مروملا ' اننا ئ يزال نااضي 0 هدر شنلو ابو رهول ١
 تسلك غاب نامل روج بولا لواْؤي يزل! من املا روسسلا
 ؛ارعلأ يال نم مىيكصم ررو كبدز لق نر حمستتل ١ كن

 ف

 مج «-بل



 (اقزالا ةفوع بل اي فرصا ب ماعامدداو رهط ا اهلل 0

 نيلئاعلاف تييراقتم و نيش اىتمو نيلئارم ماشا :نالوعوعو ٠

 رع نبض (كاوولر ,الكوك ْمفصوامْرَع تاف افا امنا يرلاوع رع
 نبراذتم او بريؤق ورمئاط ندو رك مص املتض اواًمْزحامفتا م

 تاراعإ ميري اوم "| نموك مغص و امر اردتخا ام ضير

 يا مويس ب مامتدالا فدزخ

 ابايصنت قاسو نموي لوو من يو ةدنب كدي
 2 مثعكملا ثاؤيل ا ماض اب اب ئ اهراس
 - سلا امهرااعماع ا سل مل وق وفا

 الماك اهدا ملناو نال امهات توك ةرانو الماك تو

 ماو ملا ئرحلاراع لاد اع مشغعال ام
 ان اغرا نونلاو ميملاو دملا نرخؤئاع ةل اد امر هتننلا نالرصق |

 فر ل ايلا توكيو ماعد الاو دب دشن نبب امري ةنئل ا ثكارتس لرماك
 دنامئدملا تافرحلا تاكاز ااا رمغص ةران ماسبكة رات
 لارلاو الا تكررت يدرك !ايرصان ا اهثوملا امي امك

 لسزملا انك

 هلوتل راعصربإ اكرم مايل او اتكاس ل والا تاكا او ريبكومو

 اممم نيزمم مادارا هكا نا ماعاو مدرك 'وسزعل سوم اوت

 ملول ارملا ل (ض راةيك ١ كتل ان ئنل ١ لامن داوحدو منو

 او فرم هز اكن اريد ىح هب مرر ىهن تفاثلا ف

 هبل مم لا ال | يرملاولع رهيظن ىلا ةرّسن 'هنع_ب رش مو
 فرع انكأسس فرح لاصصين ارهو ي الطصال ! قانممو+١ ل ورلا

 هنم ناسدلا عيدربو درس أدحاو (ؤرح ناريصب تيك كلكم

 ”؟نئرا نيمعرملا 'نيدرملا سعناسنلا حذرت يا ثرحاو عا افنرا

 هببس ولنزو (صوع عاود ا اممإكد عن ترن ناك ن ازيد ثرعاو

 د ياتنمندل 'ىي فاول او بد عب نس (ىيلاو نفيس علئ لا
 هرسميلاو ىاتفن للا ثا ىف هراضصتش وذ اورهش
 نايف ازعل ةروألا ب بارما ةلئت ةيعارلا سلا



 نيملاراررع ةنتفل اًرلاط' هتتقيصح عاغرالا ؟اطعا مامر ضمد ايممس
 اوسراهكنبو نيل تودد هن اقتا قءاتي الؤرلاو مجمل ' نوم اع
 يف اطول نرليسو ٍناارهل !:: ارناؤ ىوغل ' عيلاوّحلا نعل ام دتف كلن
 تكياقلبا ايبا راعاو.راصتخ اننا لع ل تدزو نوما ةؤب
 ةشحب اكمل امامك !: سال اهد.ماعربلا قد رك دع ن'تادعسحي رنا

 ٌملِلّيوا نر رار هش تول نا اءر الكل أبالم مهن ١ ّمم دقسملا
 مال سرسور تصلاا 2 امل اًوههوبيصاوزع رص ىرل ا ماغررل ام كأعا
 .. (تراللوه هن رلو رزلاو طم ماقترالا ريع ن ل وطرب مس يمان
 اني ماللا تلقى !سدولا بو نال تار جس بريق وك نش (ىملا
 دبس افكت ملوقرك براقنمل اوهلويكارعا تلت تائرل او ماغرزل ]معا
 (ًيرص !نرراللاذ هانل ان لد يليدقلا ريد نال وه زبوع رئدملا اير
 ب اد ١ هنداو مامر ينولل ا مدت اميز

 ١ درع هم دم رب ىزوللا نبا كاماك نيون ١و كاسل نؤلا ماكعا
 اًنض /دلّو و هاَئَر ارامل ا هط اب نؤلو روش ركصو
 طلو اظنل ني ان نكسب نزب يح بص نم رمدك(سملا تنونلا نا محا
 فاق لوقزك مسالا ي رنكاسل 'نزملا يك تولرو اهم وو اطصو

 ورانا رزنا ام اًموقر نشل كامن لوقوكل معلاو لفن
 روؤ ثرلنو ولو أسيد منع افع كان ارقوك ئرحلاو
 ىم :ر امج ٌمتكاس لوتمف مرؤتملا ملال اهرعاو ةياكلا
 شرم ناراحا ةْسان ملوفو انف دب دشتب ناو ناوك لول ا
 ٍ نص انياب ار نكس نب نيوتسلا دعو كاسسو تيوششلا
 مرات و وعل !تكملجت بلاول ايتميو املا المد د دصو مسالا
 موتو ريلصا انزال دشلاسلا نمر اًرتخ ! عبار ماومف انددو اطنخ
 ترخلاو لفعل او نولترق (رال تؤم !ىع :رارتح ا مسال ازعل
 لابوك ولع جانوزلب ترانا اها نوثل او دن لوقو مست ا/
 |  ماكحا ّممدرانيوسلاو كاملا نوما يااهل ن ا اشعأو
 . تاركلا نهلباو ا ايوزك ةنسس مفدعور اخ ا دوالامكجلا

| 
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 رموطس قاما نيميمو الف اغ ع ىلخ بح عاهالا
 ارامإخ ارمسو ةشسلا عزه دنع يااهزبع ناوساو كاس اتونلا 1

 تانغ نوان كولد جلس لس اًرلحكنم ةسسبل ندع هر خاضلع

 كونه دس ريم اح رانك و ىلع بمح تملا اتده ئرما توب ميلا

 تيوشلاوا نول اوهظالوتش ممْساح ذوب همم اد رغ ء طخ
 كمز ميش اهو ؟اخاو نيزل وا حلاو ا نعملاو !ءاهلذ لنه ارنع

 اذمهرنع نيوَسل او ٌمئكأشل | تؤئلار ابغا مِصو ةدّمدلا (زمفئم
 هس قورعو ماقرا ىانلا اوايصميزع قر اا دبد ىورفا
 ا 1 أو اًنهركر م ريد ند كتروليرب ىورو قنوع

 ت(ععرب يلو تيونسما او كاسل نزلا ماككأ اس لليع نع ادنزلا

 تمروزل امم زمن د ةرصولع رمال وسيم ل يهزسلا ٌفانسوأىر
 كَئنو ١ تاصفنال 9 هرايزريغ نسريلع قمن ااريص حب وشلاو
 دن فرز يرو نيوس ىف مس ةسسلا ماغردلا فورعن !هدلا

 لع نيزك نغم زئرملا عوسرالا ةلثمأت ةنعالب تنانثاو تشب
 0 بع دج و اناا ل او نع هترورصرب ةَسك
 د دمج بم "ايلا ماغدا صول تان اكلم

 22 » تافصلا يق! هتدنداو ناجل عناقو ت اًمصلا
 بر نمزك ةنغالب نفعرم ا دلّساو ّحصل١و نيا لشاوما
 ني زلم اال ا مهو اوهّمس ارادنااوم اهي اول ن1 الوسر ارثس

 هننلا ملع صو و نيحزم ارم اهي ايوب
 الا ماؤر اك لوتس دياب ندل فق ضعل اى َرُملامملا

 الا فور دحإت نيو او نؤنلا يا اذكى اذ عر ا نو ١و
 ملعامومصو انهؤلم © !ابورعوا ّمنْمِب تاكاذ !ماغرالايلاريشت و
 دم لوعلاو ؟اضنحل ٌمقلومهو ىلق تلاّسلا ىجلاو كوعملا
 ثوسلا اواتونلا بلوم بلش ءايلا وو دعأو فرك هلو اضرعكم لا

 تاز زاثم نرلتا فرح ابل و ءاننادنع تمد تك أود مزرع
 سكول ا محو رورصلا ت تارن منلع تك رود نا م[نما وك



 ؟ابلاو نؤيلا دلتخ ال مثيب ماو نيتنُسلا قابط م ةنضلاب تايتالا
 متقيقمو نيوتن ١و نونلا ماك ورم ييارلا ماحلاو مفصل او جرم ا

 | وهو ٌرئدلا ىثانمم ن ايسمدل و ماخر ل او احلا اييظدل نسب ءلاع
 وعد عالطص ال ! (ًمتومو خشم فرماوهاع ناسان ارتسس ياركسلا
 ميدي رشّسل١ نم باع ءافرالاو تابطظدلا ثببب رنصد فرج قطن
 ىع ازرارتص ١ دي ردنا نمر اع ملومف ئاّسل ا فوملاوث الفلا ةاعن
 اًوارص اى ايلا قرئ نذل ١ داود ملودو ديس منع ناف ماغردلا
 ؟افخرلا ى صنم ١ مهورصو دول !رت'ىب تملا ناف ماغررلا نك
 بتيسنابرجدفو تاولا نه لباوا اوم مرتع تشم
 تاركس تسر ايان تدب هاف بتي د ةكىضالضنلا
 قئعرح لذ دال ق (رظ قرط ىوش تو د
 لوا ىلإ ىاحالذ ابر ومجح ملوقو باص نس اك ابر ومحج
 جببط نك و (ىرو ل ! ملكنا نب ىلز زي ل ريذل اه راذل نم نرح

 دعادتع نوتسشلاوا نرتلا ىمحا لومسف ئمملاو تزوفل يكمل
 .مصوذورلا (رزؤرم فض !ىرل ا ّىلحت اى اريدشس و فورحلا هر

 ارح إس ام يع مدغم فرعالا منرع افنل ارت :ذنحالا
 دايطرلا ورح اني دداصمل ياتدحلا فرعا أبرْس امو مائرالا
 لمع سزاهس ؛(سال انف فن ايلا ىئرترستس يرضلا نال

 ”رسلاو ىلخاوه نيد ىلع ؟دبإ بلت مق ميد ميم وا دنع لكل
 دا نا بسر تلعن او ديل رز ردأل برجل و ”قيوحلا ىب مئس
 داضنلا انهيوفعو يهلال ا ول | ءركرص ص مررعملا محلا قيافح

 ظ هداصس يوبع ىئمافورح ان اكدر تامصل او جردازومل ا

 ميلحسمل او ٌتوْخَرلل دنع يرسل او ةسسرهللا بت دره
 تراؤلا اهولارا 7 هنمك وطرز رع و لولا دنص ا

 ”ةدنحلا دوهرلزضرلا نرحب اننا ١ مدع بيرس | نوملاد 1
 دادحا نم رزذإكف نا وشر وامن ىو اا نم ةفناملا 0

 مل دوهوال نم هدب هررحو ريصي ١رذع تارا

 و



 ماب عورلا نم ىلخم اهَذ ىرل' ىلا ا/دوهرلابد ارملاو |
 لفملات اناس يون نمنسسملا وهلا رنغراملا يومفا /

 صاىيسرلاوابنادصوو ؟اسالا ناك تادوموم لا روج نش هب ظ
 باولولا يبن ققدولع اء د امد تاقد الا بع انرادكعكو
 تازاىعصو طابضنال او يف ارثن هلا كدب يف نم تحن و عاسإلو
 _اًنكيلاا رعي نادم نارا ىرقا زا اك وهز ريغ و اهرسكعو دسم

 زك مزفدا بالاس نو هيدنعا تطال صا ظ
 عرفك اهسس ضع !نكورجلا يح ا اك جاجا ملو خي ها

 29 كرد ناب املا روض 9 مهر ارت دقتزنو عم '
 ىلع ىرلا يول يو ا

 كلا جرو لصالاو (طبيغتت نسلابو. صر حلاو شلل

 ىام ياهلا ب طاخاو هدار تمم

 اميلاع ف دصي نع ماكحرلا اديب ىرتس ”رئاريجل اذ هرخ ١
 ماسشاو دللا حل 0 يب 3 اورا سرصك اك ظ

 رابع وه لامص الئ د زر ربهم وو ةهرابزلا َمْفللاىدملا
 مْ و فص | ناىموهود ودمملا قرا توصلا بلاط نم
 لازو مانو تابو تاكدلاق ماتم يطل ا.ئاوه لصالاو

 يي دود هكر ةشباانو لصرلا ىامومو اهو ظ
 7 املا |هزللان /ملاو ىلا اهم رارتم لفؤللا
 6 اسال ودل ئلا
 دعا نزيل قداح إلا رلاقط_رادعهع

 دالمهمم 0 ا ١

 ىصو ىبعو :اتسو ءاهو كلوا وكل صتل !لاّس
 لك ئنآىّبعن نمل ددملارال هلزر ىعس وهدم امو
 مص (صاو ملك ف: م ١و رملا وع ناره ةرمو ترصاو

 اتسااولوف م ازا و لوقا او لمهزنل لاّسو بوصرلا

 كلك محلا اك نع دم نال سبعا هنماامو



 تي ارفم ىزعاةلك يزهو ةلاك نلعب نا صوار
 نيلاو' نيل ا رارتم لصفنم لاو لصتملا ىان ادع ثارحلا تعص

 مد الاّضلا ناسف تراسلا راو و هارهث نع دوهتل الع فضدو

 اها اىهمزك و نمو ىلاك يو يف ل مزرللاف ضر اعو

 _دان]ظالامّيف تولي نادرال ةعمرالا عن س)فو ىنضو ا لقتم
 ص رادو - اىملكل م زالت ارملا لاس هافخرلاوا ماغدالاو

 ا اراك اكزالارم يسون هشم امو نالاضلاو ل
 هلأع رسوزلل امر ال مومف ماخرالاو توكسلاو ديرشتسل ا هذ

 مد زك ريطنح يضره اة لت واع يبس مل اياك هوقو ةرصاو

 كيكلار هّساامو محاص تءراس 4 ةسنأل ملا زصانال هلمقم

 و دي ل اتيل اهنع صوكو ئاثل فرحا" ل ودلا فرملا' زا

 ف (رتع سلب و ضرب (ًمتموم رخل اى لكلا هز لئارملا لات
 كاي نلءاوب يصمرو و ناالاهامت مو لاو لان اص تزل

 تركسلا ايه ند حران حلا رد ؟يوسل دقو تالا ىلاعت ملوف

 دملاف ,صصملا ىلا لقتملا قرح مراللا ملا لاس و دابإخالاو

 هالنوع هان نال ٍوْطُرَ دبوس لقسم ىئرخ ماللا ! ىلع ىرلا

 4 اطراوحو مائررلاو تراداهش نالو ءلظذل فرعا

 دلع هبل ل زشلاو سمالانإ لسانا ندلرتملا اي
 ١ ملف نال نكتري وعش فن مزال ممل
 0 يفرح قسحم ْس نسل ارمو

 1 حساب ١ ادخن ؛انضالاو تركسلا هند
 لح ول نكسام تعراعل !نرلس ادعو اندوو زاصو

 القس و !ايدرص و ايران اكاوس مزرللا يارعو فققولا

 كرمي لوف نم ريتشملا ى ىلع تاملا تالت ادعم اهنندا

 تاقاك بزل رازع اع ارح تردي كنز نسلتاو
 تائل نود مرو بْمَْلا و لمت او.مهن

 ًاهمادورم مر وسلا م١ رف ناماعاوب مرحب دوو

 رام



 لونه هلك كبر جوت فمك فرص رش انام و ئممْو رصوشام
 مو ١ 'فيعرهو هما ةروسلا ىياوق دددم معك معي ايزل ةرعاذلا دهب

 كافلاو ماقلاو تس زك صن نم ثدزيلاو ,كلسع صفت
 تنااضيا ماعاد خيانه ولجرضو ديجا نزل او ف وك انرم
 : قييمحو صعيه اج سحش ئءوادالا لها نبب ىلخ ا
 ملاق متطسو ىرت ال اوهو نوكسلا تب ءافخالا هيث نال لتم ماق
 كري ريال نهبل لاك مضمب د هاوخالا عب ةوامج مل مث ل فضح
 نيزلوو ل ارارئم دمع نار وع ١ ذهولع ةأسث ناسل الع ةتلك دم
 هل الل امانا هنع ثعلاو هل هنسلا بجاموتانلا تول دا
 مراللا نيبو أيوب قؤدل جن ١ دوسل الئاوا ىلا ةيعبطل ادودحلا
 احلل اثرت هليدىكحاوه د نيترلكل ! ني عزه ىوااإب ّللوبصم ىهو
 ؟أذل ا لامو هطءاهلاوءاطلا لاو نسل ايلا لاشو صح
 رولا جرف رعي نإ مو اهلج سائيام دطذ دريس يورك
 هلع نماليصمت روم ناياهو المعا فم والقسم يفر حرم
 أر ها ىشلل ؟وئال هيبسل او ضراول توكل اد و دملا نمر ام

 درت امد رل د مهتون و دما فرح و بقول ااى2 د كن بسس نمراعلا
 بام وكل امث نق ولام ل ياس ام وهو كاعارلا لابس ىلع
 دمااانمل ا ككنار نمو كلنا هّسن امو دووم :روزداكلا
 دقو اييذأم يذل او انس از ١ةارلاو مالل ادن انزع وو نيسللا

 وك دهلا رم ريب ل وفشم تهراولاوم اي ١ ون دقو كلنذ
 ديم نيرتْتاأَف تنز هس امو ّىلقلا تراطل | برصل امعا
 ربنا ماراكل ' انهو ناو دملازرع اد عاد ومحو مدعل هييسيبسست
 ا نيدذاتعيو هب ةسسان را اذه رز ناو ءاص !نممف
 اهسرتل او وهلا وا هن الن نيللاو نهرامثا ىااعرب دوك د
 رادعم اوف دموعتؤ ريميل !لونق نعمل توسل يب لوطللاو
 ت اغلا ثالنأ_ادتم لوطلاو نيؤلا رارّمم اطسربلا2؟اطلا



 ج7

 نا نيدوت قاييسو ماغالاو مدرل 21111
 ظ ابد دورملا نم [يركذ ريب ارم طااضي اراعاو هنلا امن
 لئاو نركمرف لريل ادم لصلاد ليلا مماوعو دورملا همت امزال
 كوقت انايادارنو اواوصاوك هيلنذو مثالا تاكا ومنو ملكلا
 ظ كاس زرع نمل يم هثلاثال ترن ىكس لدي رداع ونما اف
 ا ٌكدِرد ىعس لوم رهام اوتو ام !ىتداونم !اونم! ىف لصالا نال

 ظ تادرس يس لري ازهانأيا ١ ىفو نك( زمخ ندل ربم هواون ال
 2 ى ىح ام وع و ليصل ارم و نكس :رمح نم ل رس هاي نال
 ىتلا بوت لو اك رم دليم زم اهربد نكي يزل !ةدورم لا
 تِلدْرِي ىم“ ولص دمازم لوقتذ ةسفس يؤدي لائم اح دعب
 ل ريل ١ياتاد,و هيلع ئقول ال هدم دْنَع غدفت ا لصوت مل
 ظ | دهون نمر تأ مآ اذهو يعامل يلع نلار اريمالصلا د
 ابيض و 00 او ادي ريش ا
 ١ همر ى برز هلا اص راو ى ءارب رثخ معبد 2
 | دولت يالا اثعا ااث كلذ نوكأ تدان دو زكا ىلع
 | بسح ىلع ؟ىب رل نعت ى ايمن: اه اىسا ماوس ل
 | طرضت ,ك وه دلا ا كلدز ىلع انن امزر لمذ "رمح

 727 رولرلا ياس يلع مرت ارضو مريم أ يراد ئاع نبع
 ؤ نيكو ةءارفلا تان نام م هالولف مرتع فا لمص لص رب مارا

 ء_ةاود لم نع نال ه رم رحاب عاب تا ظافلالا

 0/1 تام انس س6 نب مطل تن اةكاو
 ١ لضكال اءرو مرو تهايذ راع صو هن يلارغتني و ظ
 لصخت هزدع الس ناد يق 0
 عرم ورم سيرعتل ا هل وك الول و مولعل ارباس

 000 تاو تيراعالا

 ' ماكل ففول ١ لممس رد ١
 | ١ تهدوزمل 0 ا تاكد طب يا لاو

 - جبع

 تس



 وهو يللا ةنل ئقرلا يا هانمل نا مل سسملا بيض |
 اعالطصا هاضموءاملا دب ىشدتب دو ىالحرلا فل ررصم
 ىنعم م ال مريصف وا لبوط َةَدلس وجت اه رمي اخ ةىلكل ا طق
 وهام كيززحو ملعاف لممل او عونه فتسملا اهسس اب مالكلا
 مط ليت كسلا نع ”لدوط لوب ز احا .ثرييونعلا دنعربلتس
 دن فاشن أو مشاوب ممدراق رويصك ؛ تكسل ا دنع 000 عمد ل تكل نع
 1 ميت  ياوهنو هع (ريحَت برو ام بع يفغا اهو
 هلا عد ىررحلا لاق نعد نذل ١ يلع (لوا د النا ازدول لاح
 كتم الاتوا نبا رحم ىو كارب ال اد مل ومد مهدآت نمو هللا
 ناضل !ايركر اض املاك م د لوق يلع “نحو اكو مات

 اش ااا مد

 !احاالو لكالا ليكو »ارسال اد فقولان ممم ا رب انك
 ا مش انا اعلا دول حما ازعل يعشن يا
 ايرون دل اء ضئحرل| مزل حلا اذن ١ ةروكذملا مث القا نم
 انوهنس د ؟بملعروهيما ناتشأل ف ابلغ باىتعالا ركض و
 نع مرهم صخو مهآننع | ةلقل انناىزء له ا نيب امس ل
 |ماوهو مانا لورل !ىاومنو ايراد وبسم نمايّحل الم
 لامسو ترلا مون كلامو مهلا جلا 0م تلو: لات لرقوح ملاش يجسد اظمل جاع 6
 "قل ف زامح هلام وشزوكو هيئامحو

 ؟ فس 1 اشكل بسم يلع اعلا
 لاي يل ادعاوق نم كد ر وك و لى از لمعمل او سمن ىرّسملا
 افنل نور ىنعم هررز أل ضن !ىرههو ناكل نا او
 ايوا
 رم

 ا كريز ذا هن زصنزكو مكتانرما مشع تم زك لاس /
 ثساتلا محقلاو يلع فقكرلارنع ءرساع د وانمشسا



 مك ماسر لاس اندمو اضل هرمي انإ لضتا يزل /انيياوهو نسل
 مئاو رثحلا عاق نولوت اي اج هللا نا هللا اومن او وك وكماعن ال د
 . بو نر اداضام د ديرسل ريفا هيجل ماو ديه هر كنز ىلع

00 
 ديد اي*ارثبالا نسك الا هدسكل ع ال كراقمل "مصرس ذل
 هيارشار 1
 برهين رجا لس هدف ام دارتنالا نحبك دب سار ن اه ازااما

 ميدوتسم ووحلا جارْا صرلا لح لو نمرلا ىرَجي و سملاولا
 كمعابي توصلا نيسكد تافصلاد عراخملا ريم نم ايؤوقم
 لاق اهل د بجي ام فيما ياعارالل يت نولي لسع جمارسالا
 00 اناوصا اوسسح مدلسل او مدلصل !ريلع
 ءاوص اا. ناّملاااوشز اصنا لعدد اص لات مند

 0 ل 1و
 لمس د خيفيكلا تطوع تارولا دن / نمو ءانل | ينحل عب
 | اا ياصرلوب تنك نايل ال نم رعصي مدرع ا أم

 -مم نساف باسل. نعش م نم تد رشا تسرح ا
 بابا و لا كنفو ىراقلا ارا معاو ما ىراجلا هاور

 ظ رذلا هزاز(. نبع ىلع ف قرلا نا يال وم مب يص ريام
 ”اقوال ا. دعتل ١ ىل اووي يك ءارزال اى يرلقل كي بيد
 تان ءاواملا نضود ميلع مسام دوز ت2 لص ددد يملا
 | -م مو (ييسالرثالا سن نعزهجلاب ريال لهاجا
 ةميولو 2 او سفلاو لاهسل امراة لاى ورز

 ١ مث وملف ربلا يضنلا علب ىلع رباع نيدصْلا دازسل ذه سلا
 يلع ادهتمم مانا يب فيس دو نيصلار ونو رملا بلض ١ وتس
 "يه يق ناس هم ا ىلع دردل اننا معرع مارا وزوفناب / كلذ
 | ل املا طابقنالا دي اتق عمال 'س كامبل ضال ىرل 'نابزرلا
 | كصلادراهلا لذبح او اط تور وتم ار لها رك او



 1 17 :اداجلاو لاسع هنطن مرظنن زخ والذ دعو
 ل م ربت وهوا شا 4

 رافاج ىضْ انناالا نيد لاو ده اعازلا ارتد ودل ١ نيطط نم
 ا ا دبل مع و رو دمملا ى اوتسس نع يلع هنلإ ٠

 امو ياعم عج ااص أم مربلعو ابنع مركلا
 و 2
 لودلاف ىر ورمص توليام أم مندو ىراشخ !ةدوكر امافولا يا

 رايح ةريبابب دارببإلاو يلع نئول آن سك مبا مالا ثقولا
 : "د نولرام لعل اووي هدب م٠[ و عدس وع ئئس نلعتب ال ذا
 بق اهل يرن او ىلا سود د م لكل او صصتعل ! ايزئادنع
 عدمب ىرلا ناإلا رود اا ارسإلا و امل ا ميلع نقولا نسي
 ههنا. ص دان سس دلل م وهم هررسو ينعم ا دوو ندوب قاتم
 هلو هانمم يكلم بلع نارا سطل تورلاو
 زب أفّويا سار نوكر ن ١اا كمل !ولعتلا ا :ارسألا

 ودلع مااواص نعرر 0 00 1 9 ظ اره 12
 م4 دوك ىألا سور ىرقاز ١ ناك زنا
 ىصباو ييملاعلا بر هسرخ لا يري مب رلآ نرل ا هلل !
 ؟لزرتع و قروش اى ا ماى ا مدصرل ١ ححرلا ١ ل كرم م
 هنع:لوتنملا مفأقو ١ (ب مو يلع لا ىلص نع روهوتس وله
 لم 'ةهولعم بيتس  ”طوسبس ضو بارون ١و ةياورلاًءرط اط
 - ىع فن ف عب 1: اذ ةطمسبل ا قص انه لحب افريالا
 طل اوؤ بم اوو رجع وبال افو ةئسم يلا سور ىلع نقولا
 ناو لا سور لع نول اضوال اواو عزك د قل

 و ملع م ئلص ىلا را رسثا ىئدم اه رع اب تلم |
 فرمان از وا ضرس مدع لصف الا صوم الا سدر واميو

 وقيل و ريل او تادصل و تافوا م رمت ظ



 | ىلتقلاد ”نالاب ىرش ا ازا ناتج دلاطا نقولا ”ملاطابسبسب كاز

 | وهو ىروملأ يا نانلاو نا ناَولإب "ادد لوا ةراه ابرلع وقوم ا
 مجال ضرل كنصو «دلصلا اوي لورثكو هدد دج اوك ملام جبل
 عسي وا باش اتت !طاطخكاو مولكلا ىدم ىنعم م [ر رثس ماهي مل ا دارملا

  كانعم نيام نإ ب الكت ١ يعم لك يرل 1 رارملا ريع ىلا مرتع منم
 ظ مطس اود يصعب نع يك انما عطف بسس نون انو لشق ا
 منشن عطتنا نإ يروزط ملع نقولا تيم نقولا
 وزفل'نقو ى مس و هنسأر ملصي ىح ملقا يا عجرب : 4
 ازياك مئارارم ابانرماو أ رس انهو م مل 'ىنصد راولاو
 تاو نص افلا  مانل ا فقر ن زر نع د ايي او زمدركم

 انام علا روصرلا نو (قودلا نمدر وام تياعام دو راح
 :رم ملص ؛اسم لا :اثل ! نع ةنخججل ارعاوقلا شع

 وأني انلعتم تاررصون و ىىامملا ندلكنن" ب يرلا ميبرملا
 دولا يام ظمص فساد نحو انز ايلجج صا ام راسا
 ءاناخا ١ عسيال و ال خفص منوفب ىلا ةروههتملا لياسملا نم
 افقرلا يسب قلع امو نقولا ورف نم يا نبل نم ابل
 كلو (ذح ىعمبم تن( اذ الك زف لع ملازما دنع
 بلو يق هلاراسم ا خو يال , نت تكمن ارم لع
 منا ثبع لاوعاراع روع او مدع دقتعانمص تلو لاس :
 اال هاننامز تان نم هع وم ميد م دقصن نا
 اضف هنرؤلا تاقث هارق نشبد م تمّمحا تدكدذو
 طله 0 قون ىف بيعسو
 ادعارا 0
0 2 

 قارس اا/و راصد راع ند 95

 ع يايا كي بلل نؤمن كاملا يؤ
 ظ 1 ل و و

3 

0 



 ددنيح ىو رخل نم ل صحو يلع تارف ثص م وتَملا مرعوب
 تلفن هثع امدضوب نم دراز ام ىلع باو ولغم نمد نم عت
 مالكلا ىم ءزجناك تاعج انز دل اهلك مولا نضع و اا
 مي خل اذ ا منع مفتت ازح ناك ولو )ل ١ مااا مي أذ
 00 ره سسصّيب زد ان او متي اررو لع
 ضو ةواٌتاو دوا سالك

 دال ان وذ 0 نسوهو
 97 1 متن

 ما ىنتشم نالتخ تأ
 فر ٌهرانو بي ةىرلل رات 1 1م

 امراالك تلو نبل اصراك ل تومصرا بروؤكض رو عد

 1000 ما بيل اعط اوكو ابن اذ وه -ىلك
 1 بارج نرعح ةدانو ل وسام ليكتسلك
 وك و لاربالا بانت ناله وك ٌةيح اًمْهّسس دل 011

 اعتلال ميرردد تاك ١ او داهملا باع ظ
 روعملا از ذيمح تلسعس اازاو اههردس اىدادتسا و
 ماامهريدتن نالت ع از انسب او الع قولا دوك
 ىراسإلا نب ملقن از ادع يدب يهم نول هرانو زل اوا ةدردل
 تلت نالكو يغطبل ناضل نا الز نيسان

 دكسرملا يام سزكاتل درصَعملا بمص تن ارز نخل
 داعم الاهابب راذ لباسملا هن ؛ارّيبالاو فقرلا و
 الئو مئالت يب نا ينقل روان لصور نزاع
 ماو مرر رولا يم د ١هل ١ صممي (يعسس ًقِصوم
 .ةرلزأم ايم نيكو يا قدم درت نمعأل هدب ديرااوا
 اج و اح يدب (يعمد لمص شع يا املا يلا تصافنا
 نوهت لا ثدظتوت ىؤمرب (ًدرغم َةاًعِص رمرع معبرا



 داركلا ملكا
 كولا

 نرارم ىل الب دفؤنل اضن ارعورف اك ىوروو لوضاو

 1 لاو ثم اريح هنا ؤازع ها تشسأرلاو مايطصلا نا

 "١ دلك 0
َ هيل لافيمعاو نذل مصري زكو + عشنا نا 0

 

 ا او فقولا تيبس رد رع دالك مهن ذا
 7 0 راّس ا ءلط ىئكرلوقف
 اًمنهوم ابزدانا توردوم ا جيفادم ةروم !نايب نوسوملاو ملوفد

 ملوكو ناوويلعم يلف مجرم مرر رس شيضوم كا يرمو ل دو ادمو
 عرأمملا مروه: سةر وس عن وم قاع هيد ؟ ايس ىد
 كيذا اوم رشم موق 6 "٠ السن روس صوم م تك

 قربا ”ةروزعملا لوالا رثوملا ةروسوخفطوم وم لا درا
 هررمسب جنطوم ىلع فش ىا ومو هل 00 *!م روس جول تاب 0

 تا 6 د 7 اص واسلولا سعر
 5 رو معرف بكد رلذ أ امن امرا مييارو اممم
 ١ طيس (نلا يك ىتلاب شف اوثاتي ذا مدع أل مايل لنيس ىلع ف
 تلاد لاق نم قرم ىفنل ةيط غم لظانلا'اب:!اي هبشك
 نقول اهريسانب ركز لد ! ازههف هداحاي ىهيتن تح هنكأي

 مرت ٠ د امم ا م اج ا د عم

 3 70 11771 وجم ل ع

 ين جلا اج رس

 هيف امم نك ركزت ازلك اهم بوت امداه انمم لكل
 نتعرومر اكل ابيل هولا نا نليبل !تصرروام
 ١  ةرامل اوابنم ممر ام مرتب قرا دو نكل اصل !اًمصوم
 ظ -لاةف ا تاير نوب ع 2 ايوبع منو قالخالب

 .القنز لائ ةرماوو هان كا ةدؤمواع
 ( 'اقأقزلا يدل انرريشمس م بر نو ايراضصب  اررهصُن ناو
 "راسن طرا ينال ' لاق ب ملش نيد” نال

0 



 0 اتششاو أمهامازل
 دز اف يور تاب تافا 2
 ىلفن نيت دق م 0

 ا نم 0 رك فاهم سالالا امل
 أ 1 ا

 ملوفو نس وو هلذ ةدهج و ماس نم لأن" مثنانلاو ةّيسس
 تاو لوقو نرولل يلالاو نم يا الاوح ٍنارع ل اني مرعاوو
 زار اب اولا روس زل ا دكا اوروسن
 26 زاللا نم تنف دعو لس ريغ نم ىاميسر تود
 ما انةرازو تزول ا لامن صرارف اردتتو ا لينلام١

 اربع بون ال موو نونم نرخ نزولا جاتنحا سر يف
 ايرركو اهرب ةيزك ا عسر يعمم جوتي اعر و (هروشش انزع
 ًاياطَح ءاف فارعدلا دل ان ريهس لوذو نارعل | يتضويوهع
 وهلا نقولا ىرؤنو لممتل ىا الوش ( م هرب نع لكل
 فاانش لوقومو ندي نوُؤم ا فاول ةروس عنم و ولع م
 اع ان نبع انلانا هيلا مويولوّمَت نا انوورتس زلم
 ايرلا 0 0١ | وشل! موي ول وت منا (نرأع اقع ب يا
 ٌقلط ريع ب2 انرهاعو بانّسرما ىول !'رهررادا نع

 اولفن وس نم لحل ا ىو ماوقو نبض أسيا ني :اعرياَمَل

 سنس و لوؤو ؛وس قومسملا لمخلا عنمومل خنمومل امينتتو ي يتراشلا
 مرق و سس روس نفل انايب# دين ىرلا لش ى املس -

 انف رداغ لوطلا ىد ةروس و يلفت طلاق 1 '

 بف نك م لع مازاول ال و ميسينرل ١ مولعل "بع
 نارا لا لاق تامهررلا م قدم وكي
 نم هيعا مز اح | ساؤلاب لوقو تايغر د ضاعن لوف



 ١ هنعال روك 0 نوال فاهح دا عضوم يلع

ال مم اواملا ازا ةروس عنمولا
 آ . يشعلان لوقو نيب 

 راج وفدا اف هب ولحد قا رشملا ىااؤقو

 اوم ةرسعل ا هارد ىفم يا ايهلع نقولا نس يا

ا ءنن اع نالخلابىا فدخل اب ّدمنراو
 

 كاراسنا رقما ةر 0 هل
 اًايروصرم

 9 اوك و نوقو ونا دل فلي رتورقل  البواع نزلا ةروم

 تزعل! ةريوس وع رئلع ىقولل راس ١ فرص

 فوأع هززع يا سل زج 0 وه دوف هدعب ىر ١دمملا 520000 مومو

 اثنا اييلع دكرنع نانا ةشافاىيعم مي ىرملا
 ةئا[َ بم يادلصنتمم رلوكو

 ١ ا / ارانلا تقمع ازاو

 ميم الاستلام حيرت ا تمرح عدلا تووح اهل ا روت

 ّ : ملصا ل زل لا نم كو نولي ل زمال محلا ابيع فتم ئواقوالا

 فثولاي نمر اوقلا دع درب ل ثص اًمارص ىلعس نا
 بيعوم بيس د 1

 ناورل

لا ميلاع فعول ىراقل 1 ؛أر
 ا

 دز ىلع فتولا دمت 0 اس تقولو هك

 ولصولان ١ موزي لا دس ايو ل

غ لم لسواعتا ريال ةارغلا, لمصفلا
 ئ 7 اءرلخ رم ال

 ظ ايه ل
 نوكين١الا اهل انش اوال 08

 0 3 ملوق ىلع الثم فقول ا دصقم لاك مركياش
 ملا

 يسبب طخ سيت ياعم ب

 يسم سوس رب يبيح - و ا "سوس حاتم يع طش ب

 | بيسر اء ءاناروغ ما لو بهو ذو

تفقد ىلا حل ارمزلا نفد لوقو الو فل
 ١ 



 قاس لوواع د روسو ل !دصعل 3 ناو هروتم رد اريثكهدلا

 ف شنوا هرقل ناز 0 ديب عر ولوقلو ٠
 ىاعت * اومن داب ى لاقق كر امتروترام تامر أيا ظ
 م و عب مب دلهي او وز هه نم كي انل عزل ميدان ظ

 اييح نمل هل الا بارعلا هنلام زهيف ىلاعت لون قاب

 مام لع نق ووار سرنا ل شلاو يضلاو كرت زاوا روت نا
 تايرإعلا نقولا ديرو ادا بسبب ةلعر وادم /ارتبا
 بقول !أ رع عوصي روك مرحب نيس وف ىاعن لوق قاع
 لولا نقول ادن نا لنا زكو ناسش ال ١ ن١ ء ديب ثمعدو انج

 ثتاويع ام. روس ىوسلا١ قولا اذكر الا يدا ق /ع

 ملوك يلع نقولا 'ركو نيولا( مداعملا ىت لسوف ىلع

 رين ام ربظن يآ ١ًادلو ب الص اضن اأن ىارن
 انمي ( و فقول ذا تارا يلم ىلاعت لوفرلع
 ديعأم د امانا ىرادل ا ىو و برع ١أم ل مث لويراع
 رس لاش لوب هدي ب م ىلاوكب وصولا كو

 تعا ىلاعت روقواع مربي روس نقول ا دوتولا نكو دحأ
 مولا علنذ هسيساامو قولر“د اابب ىو ِ ها تدزول

0 
 بك

 2 7 نم ملعت هل او خوفو لا نم اوومج

 7 ماع ثار اما ون ١
 2 :ال و راي ا لعام ايصاسو ! ايل 3
 ل قليلا و تي انا هيد اتللذ ير
 2 د ابك زهاج اردوبال ٌمْسسل اها ىئرب

 وصحو جرد ال ١ ىف (نبول انف ْن اين ىس الا رصاَوي
 تان ٠ ماقالا ضئاض و متعرس نص د حهشع دوب ١ (امرلا



 أ ولا مييكالص موق قدلطال عا هرماو يسال
 1 كلاب ل هر ىف ظئادصاق ريم اه اضماماع -  مهاوملا مرهاواع ئقاولا و ريلع اوضرمام امد تاينلاد ءاطخا
 ظ يامل دّمفمم ريغ وهو لءاى نع دي احلا متين نال ميلع مئاذل
 مي زكر مل ازا هريفكل مرعب نالذال د ميلع فىعم ريع و ئقولل
 كيصتلاب ةيئذا عاش ادنعامم ضف دهتاز !اءاودمع
 نولب ن اول يال ًاطدوعو مدسب وا دصو دصّنا نإر م اهالولذا
 ١ لكوا وا ظينع دوهو وا لهج و تاي و اونرم ض مدت ام نس
 ١ 0 رورل رظع نم كلر
 ١ "وو ردت تاغ دلاع يسمع دغر وظي اند دوم ون ءاييبالا
 رلكد اضن اًننولزأ نول اروع نمرم ١ تلارر ١ فنك الم

 ١ من اووها منسق تاؤصل :١ ءاوسالاب قاتلا بسك نهج
 | ميلع ب مي ايو هيرايامو وقول عسل همي نا راقي
 رحل لبي رلعس تيِع وكلا م ول: ىلع هب نأ الأ | يمك نم
 ”نهلاو ران ' نم سكر انيع فرثوم ا : لكن نمر مالا
 َ قورووهع مش مس ملا تاع الاثم لرركد فوركا تر دو
 اسرم نايأونإل ا يورلا نم اوا ىلع شن ن١ مس اوه

 | العجب مردوع وعاال ىامت موق ار( بأ قلل ديس

 2 ! نهانا نص رع | كفوو نادت لوقز
 "اهلهم مم ا ا يا وصول رم

 عيال زوو يالا لاق ميشا مولا وال
2 1000 0 ْ 

 ظ 0 0
 | هللا ٌىلفاف سس عذاطتنحال١ باغ ثائوال اانرك ر

 ظ ا هاولاو موته نقول رز ضحي ار افق نسا
 | قٌولعملاو زصا نئولا از 1 ا

 ل)حصم ملعا مساو ل هني ف ارثع عرف ز وصول و
 ىأ ١
 برع 2



 دردرل نان اروصوملاو وطول اول نوفولا مخول عبس |١

 2 /وطَمملا ىلع نّوولا يفك ةفوثنم ىراغلل ديال ساولمتلا

 ديالو نان الا وا, ىشنلا اطمن 'رشع مولر اه ل وصوم ا
 يىدرنلاب 27 تاو ايس 1 "ان ”رقرم نم مل

 ب لد ضع زهر نايك دريت يحطم ىب ادرس رذنخ
 مصشرط .( 0س كدزبلا نيا ل وشم مار اهم ا روم ا ٌمضترطا

 بوكاشمى او دوضوم و ولم او رثع مت ص /موح
 تب 1ماعا لوصوملاو يرمز نئئ اناذد اميف مامال'

 نرسل !لاللا نا »يلع تمعن ١ َمْساَعَملا ئعاصم ا

 رول "نك عض اوم ةووسك ى ريو انل ١1 نم رمل صوتفم ا

 قل نم ,ايباهال تا ىف اهم ملونل و الاخ لوصوم اههارع امو ظ

 روفح و ومعنالا لا / ناو مصاص بسلا ى ميلاال/

 يا نط طز لل ظ
 7 ميل | رس الن ١ سس انف ١و احد ١ روما رويصت ا

 0 ' ى ياسا و سك اك ' 3
 ديب هيض ريالا ن 1 ماش ١و ثنا ةروس ى عباس او

 "تلا نامزل انك دبدا اعاولعت لإن 'نساثلاو
 رقت الا ااا دو يلو يمح ف الا

 201 تب فالك عمد ا 1

 تنال ال نا قاس ل ودور لص رم دايسن الروس
 نوصوم نال ها رعامو وخيال تي جام ا لات تا 3 لع قشتملا نم# ظ

 كت هاه يصح يسال ١ مارصو مياعقملا م

 ناتو احب رقع لب اما لان موق 4
 كل ارا.او نولمساما ىلاعد لوف ومد مان

 بيار 0 نرسل تل

 معو بنام نم ى ان لوفد نان اى رهو عفو



 يلا ريما ام وسلم نيوصو فو نمد قال
 7 ! اكرم نم مان امي ا تكلم ام نم لاعت لوف لودلا نيمضوم

 | عشرم منام تللدام كن دلال ف زك تاثلاو مدرلا ٠
 ْ هنمو أ#افحاصملا نيب قالخ ”ةانلا يق اف
 001# ا ا | ةروسؤ انحلإ ' راًملص وو يسال !ام نع َميفرحلا نم ولعت ف تلح ام
 0 مفئراق ممع ١ رم نع فشلا ام متعو

 ١ الاوان ا ا
 1 . تلاتلاو ت قانماك ان نسوائارلاو بروما

 ١ تي او "ني الب برقي نمو ١
 نكح د نمو يرلا قانيلع
 ظ ا ا 0 قوام

 5 ا ا ا

 ١ انعي ؛(رلزنم نمر عمعبلا عضوم بصرلا لاق كبح
 | حف ميراحلاميدرعام نع نع اع ١ مي ردصملا ن1
 قرر نعيم نا كنز لامن لوقف دوال! تيياوضرم
 هللا قرح ١ هرم نا بسك ا ىاملاو مامنالا ف
 انما يطفولاع فمن ا ام متمو ل وصرم اه ارعام و
 تعض وم ميس لاام نم ٌةررشسملا ةدصملا ناز
 كاَنَل او حا 2 نطايلاوع نور نم هوكرام ناو لوال ا
 ياوونتخاو ناقل اىلط امل رن د نم توفزر ام تاو
 و كوالا لّوتلاو لاف الا يما

 ريش رض مارتعام تاو تائلاو ىَت
 ظ يس نم "مسوي ١ طك عطف ىلع حزم ١ا
 ظ 0 قو ارو روان تس تليد عمدا
 ] يا در داك 0 كرام هرعل اب ام ]كى
 مكن اه كي ابوطت د (او”دامنلا ىف منفلا

 عض ارب



 ميلوف تارعال اق لورلا بت ضو بط اكملامّبب ميا عموم
 تونصوملا ف ايف دل اد اهرَمح! تنصل ّدم'تلغداملك فامت ٠

 | اراك تل ائلاو اهلوس رّرما تءاج اراك ىلاعت امتلوق
 ملعتملا ست عيطقو ئلتخ !امنمو كلم اةروسو عوف
 دعاوممت ١١ مدا ملاعبب َمرعبلا يك ٌملصولا ام نم ملل

 ١ ماورتدر :١ اب زورل !١ ته ىضوم ف
 0 دال نياضوب ايل
 نرغو م طفنل يف عطتلا يمحي ام دنمو فةرعدلا ف
 ليدل الا هاون ةرسكوف )وصوم اا

 ا يد اي كيك دم
 صد 8 امي ىامت لوع فلان او رول ف مش انسب
 و نا رف مكنولبسي ىلاعت لوف عب لاو الا ايرشنا
 مابا 7” هابل سم [نلا عناملا
 قى نلدف ارو لراس او دامعاولبي موعد ىررجلا نياراشنا

 داني باع رئاوهو ةرممل. ف بذوي
 مكئاون اى ىلا زرق جالا و نلف قاب ىلا نس 0
 تم ديلا ب قالو تاناد نول إم 1
 نينتت اًدضوم شاول اد ا و م(نف-' راثث 70

 ناغ : ١ نوهلرخ مش 1 0
 و4 7 ماه .
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 ا د 2 ١
 رسموا الا ب صفت زل ن طسك
 تلايدل مهيعرز (نياو هرس سالو في ١و ناشحل او
 فكم ابل ١ نمل عطاوم مثالا يف مطب ارا اورج



 ظ ١ امباءوتلا ىىلاعن لوث ابإاوالصولاب ابمميو قار ايعستب
 1 اودنح ااوُهَنل ازيا بازحالا يب كامن ملوق ايزي ان توربمت مت

 ( ٌريلصرلاَتا قرنم و ثدوم ا مكر دي ازيولت اعيا سلا فاشل

 تااف ىامت امن موقومنو رومع روس دحاو عض وف مر اجلا مث نم
 | ديمضوبو رضانلا نب ةيروصملان ازصو بمد ملد | ويعتسسي م
 ] نيل ١ ةروس ب ادعوم هذ مالم نأ ورا تتم ايعارعاسد
 ١ ىّلصو رندو مءاظع ميكن لا مميهلا يف اس لوف ئانلاد
 ا | زو لافودلع فم وعضو عطاوم :وبدا ةيضانلا الب نردصملا

 ا دحلاى ئارلاو 000 نارعل اك ىلع اوبَرَع الم
 1 لا اليل #ثل ال او من 0

 .٠ ةكاولاووص ارلعإرو تبا ضالاق مر رح لع

 نم ٌمْضرملا ىمع_ولعف د اولا 4 ملم و 5-3 الاب عولعم

 1 راس ]اور ضو ميس لا نم
 ا 1( نمزع نوير و
 1 نبع مردرظلا موي

 ' ايزل رانل ارلع هه موب فان او توزرام

 | افلم نم رجلا مال ؤظم رتم و تاكأم لوصوم اضاع و
 مج اند ا انهن فان لوف لولاف تن اقول !ذىبللا 8

 اداوم نع .هآود عز سو زوسرل اذهل ام ياَملاَو

 ازلو ءاسسبلا يي مولا لوح اف كامن لواء اصي ١
 اورئيكن زل لاك ىلامت اوت لوصوملا ميلا نمي ىلطت
 ثلدخا امد ىعال وصوب عيعاوم ا عزهردع و تداملبا
 تالوىلامت لوي يحول ميكراخل 'نيح نم تدل ملف نك
 286 ناقل اي .هريغ نايم و برع ةروس نضام نيح
 ّ انىلع َُف ولا ٠ د سيح عضصملا ”نرجولا

 زى اسكن اوهو :اولا, ؟يرلع تمد نسيت ثال
 ا ١ نال  راائروهو تّوارلا حووالا فو .

١ 

0 

 ؟(©م5



 تكد داس كناثل اداب تفصنا .ايزدد رض انل ال يمت رل ف ظ
 يك رنع نقول او ديبعوبا ل ان ادهم اة صوض و اصرساي د

 تاع مامزلا ىوصم ' كل تباخن يال نبك هاوس الاول ظ
 التو اكزصو يلع اَمْمْسِم لصوب ماج تسامو مذع مدان ظ

 ن ابنا موعؤصرلا مدامتدام ثيل مضافا رنرو لمد مس
 دياع ٌيانلا ب رييصلا نال جزشملو ءاواد تيب ىظتلا

 ءابس شع امرا عاشو . لصحي مو لول ىلع ظ

 مال مطلع نع ىلا امو نول ىعس يمسي ل ند
 نقاط هس اشلغامو كالو وف توسل ظ

 انروكولع تاّيبلا زصولاصو علتد مسا امو

 6 ة نحو رعاو ف مولع اهوا اومن ءدصو و 1

 تريمر » د ريعو ال ومحو ع ١. اه ىلامت لووك هرم اع

 اهباايو ىلا ايرإاي ىل انت لوقوك عرمب اعاونلا ء اب ملطف
 لصولا_ىبف هن ثرن زوئو اونه'ت رنا انرا ايو لوسرلا

 محاو فرحوا حى كرك ل صو بجو الغنلو سرب
 فود ةءايق مسفنل ىراتلا ماض امسازك لاايبت
 اوكا موقإبو وكو هعلا اودبعا موا ىلااعت لوقوك كلدذو

 اوشا اونما نيرا رابعا يوكو توسسرءا بروثو هفثا
 ا ل 'ىرابعاب ىلامش لّودالاغ متر
 ا ىلع اوفس ١ نّولا يرايعايزلنداد مىساو

 رب يس ا
 ىف مذاضم اهروك مدمن تااب قتعمو ىلامت ظ

 تاك ب 0 راجملا د
 >مكار# و مهلاع هدلإ هضند هس ظ

 0 ملرصو مالك م مص امآرعام
 1 دراعو مموامد عي امو أرب نوسو
 لاصبل ا لمحا لوح نوعا ارسارع ود «هرع همءرغخ



 ظ
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0 
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 5 كهل ىزاريع اي ىلاش لوق اي ىف تح اصملا تملا لووملاو
 ظ | ا لات هوثنإ تالاشا مارا ا اذلا قتلو يح
 | توهيطاو داب و تولي ال ةأرو -رونت اذ ايو نوضر او عرمسلا
 ّ فاقت لونوكو انزانسا ىلع امرا اوُمَمَن او سروملاراولإب ؛ايو
 | ةسيروعتلاب ى«إ وو ميلع ىدن مالو وكو واتح

 ١ تاما ا ومدنخاو هدلا كبس ومس ارك نيما
 . للا امج اهرب انال وف يدضحا نوم أو ف ان لوف ا
 ١ | هروس راو اظزل يد سمول ف اهوئذم نوفابلاايلاومو
 ]  اهرفدم نووابل او ؟ايلا تبا اب يولع مسد ىابسكناو لملا

 ا -' بداهو صيتلاوب نيالا داول الو ثايمولا
 ١ نوفابل او امىو امز أَسي ىامئاو غرر مد ورلام
 كو اقرلا ني ايركد 20 لع اذن عقارك( يدع اك
 لما ىتموسرملا ءابرلا ىلع لوقولا بلاي

 ١ ' اهو اح تس انذل ا ءاه ركل نحصم ا نم
000 

 1 اطلاو َمخاصلاودقاحلاو تعال او :مضل او دو
 ' | فكلاب فدنَح ون ا ع و

 ظ كيم ءدخارلا تاء ايباك دامه ايراع فس نم
 | هطلاوةعالاو :ىصلاْوع : مدَمَسملا ملول ءاس لا
 ا 00 اتم ابو ىو تنل ياو مق هلام امو
 / َ ثرد مر اهل ةرارالا اند راازه لمى ط فلك اّنلاب

00 / 
 مل ئص د مب دمصدصاأثم

 0 2 ١
 ا "امل! ايرإع ىوقوم او ردّس تلف ا ء انك ةرورج انااملإ
 ْ ١ هل ُئنل رع ائداك ْح تلز داصفاصن ا الّس هنه ئادك
 | معي ةصوضنك عمار قاهرعتطتمامز مثلا يد مركأم

21 



 مسل

 كاملا مسير ام عيوم ا رز نم يع ل ءاممباهولع نقول ااهادعأم نا
 ممشى امن لوف لودل ا عمم عبس اهرلمجو تر ظل ةرررم
 كلر تر ىلاعت لوق ئان او فزخرلا ثارت مج نومي
 هبنملا تمر نا ىاعت ملوث تلاثلا ثان أب, ثوم, امربخ
ح ملا تحبر او از اك ىاعت رلوق ميتال او فارع ل16 بيسو

 فت
 ,املاو دوصإو ميلع اكو ملا تحجر قامت لو سائاو موزلا

 اش لوم ربل ىئ والاد ايرئز ثكير تتحرر ئذ مين
ووك ١ ؟انلاب مسراماصتا ايزمو هنناتمر كرصرن كيلوا

 هر 

 فاس وقو راي ىيكع هللا تى او ركذاو ىلاَم لوقو تقن
 الك د دل وتل اوركياو اهروربكت 1 هنلا تمعن تودرعي نوزوكي هيلا تعب كاعت لوقو ناري ل ١ ميلع هبلا تظن اركز او
 تىئازرعل ناو اًروك د دنا تش أ رد ىف اوت ل ومو |ىل 'نصاعاو نا
 تشد ا وركز او قا لوقو ريع ازماؤ اهلي اعد وضكال هدا

 .ابإس و روعلا روس يضرم وعل |تننمل نا مس خللا الو تارع
 دب اجصرعم نالا رولا تإراو رواري زبر علا تارم١ ىادن ملوق ؤ

 توعرت ثاماثلاف و ناؤلا ثارع تنام١تلاقذا لامثلوفو
 : اللك نوعرث كر ارد)و لول تارماو مون ارم او صيختل ظ

 ةيلارارا ارك روممل روس يصوم ئانوهو كفرا سيلع هفلا
 يهبل اف قامت لوقوك نار ئازكو ىأن ل ومس ىررعا ت١
 عروس هنلاربع ٌقلاَخ نيزه مدع هدد تون كاش ملوث و ملا
 انراحه رولي ثار تظنتتند١ اف ركزو ىلا ل ووو طاق
 لا عطوم ملا تنصل ضن ىامت روف ايس وم صرمر سك يدع

 ىشح

 يف لومرلا تيههرمو لوسرلايصعس 2 ىاعت وع ايراس و ىرجلا م
 تبافولا ئئ مويرلا تاعتس ن١ ىل اوي ملوه ايهم و رلر او !ىعضوم
 تلو الس هند نس دك لف نيل ولا تنس ىل امن ل وق اهم د
 مس تور دْمف كان لو دو مافى شو دل روك ملا دنس دك
 هدام تِدَْم وف ىلا ملا تتسم ىان ل وهذ لافنالا ى يلوالا



 | مدس صصتل كو ىلزيع ترو ىلاعت هلوت و رباع رح ا عضرم
 1 سا د ضر كام لو

 ,| امو مه هللا تَيِقِب د 0

 7 لائم ىل من 000 تنبا ا :

 0 م راك يع عام زم

 0 هر نبا ءاربواع
 ١

 انه أبدل دصونلا لعو منش انلا لع نوي ضو بج
 ] - اكسيوسُزف ممر م را ميل رنا "لاو نم تل هيتس امو

 | يراسل ناو حبيت هس اامدرانام ع 7ىداًملا

 انبالاف مل اذكغ مدنترن و مسلكل ١ حللع تمول تحل اح

  نوكي نا اما هبال ال والا تال اح -ىلكل |لرا ت نقولا دعب
 لاهرو 1 ا بزعم كو ظًبم فج ؛ارْسالا

 انين ام ثاببال ئانلاو للعتل ميم لعلوم اطؤ زسر

 ماكسملا نالاتلنرن تع-ص و هر اين ع

 فج مدس تحح تو

 / ير جنالدرماو لاك ألا يالي الوألص 0

 | هب 0 ى تائراب م 0
 را ضاملاو عدا ضمرل اما نيو صلحت ثلا

2 

 رس ورع لا ينص امل زي اص محا الي /
 ' الو رع تناترما 116
 ف ا وسام وا ارو ا "ص 5 2 ١

 تيت لوم تو م يس
 ا و جرح (ررص أن 0

 | 2 اهو رت 3

 لوقو ىهطقا :[هددسو قلعلا 000
 ادي 0 بتييورديجدد»



 ابرص | هب ثرما ام يضم امم يدع يل عللي ملع م ؤلص
 د كثونب ىرزحخلا ني ءاراس از صولاو ىنضماو علماو ىعحا

 ا 'رمملانم اناث نا ن المخ مل هغف نم ز صولا نهي # دباو
 نلام' روسم وا لوفد امم مم فرحت لاث تاك نال ومس ظ
 للا رن لاوسم 'وكضراعل م < مزاللل' سلا و مزارللا مضل ظ

 بوعر اعلارسملا فالح اضيا ١ انف لاقنلاو ىرحت مئلصف اوما ظ
 ى مرفت اه رش ٠ :راعلاف ىررعا زصالا نأن دنصناب ىرف وك ظ

 00 1 ماس او نهرا تابعو زص ولا عرمإب امّسرلا
 0 د ءاعييرلا اها ءازه ىما
 نس ارك دو ةروسكم وم, لوا ك دس ماب
 0 مدعي اومِسا ا 151 را

 مييلعب لفارلا مسيل نال | لاريلع زم ال ١ مسرل | ىلع لا ساو الو
 ئورلا ميصرلا نمر اوك صونفس ومر ال١ كا رثس . لالا نا لا

 تحرامتخ ااا سا «در رسم و م دربلا لاهل! سيم الا
 ا 0 دج 3 ظ

 رشا وو سمكا فدل (ئوو نولسان ولا
 00 20 لجل ! عطلة غلا زيكو اضم انا فرصتلا و
 ترلا يورلاب ”مفلكلا نم ىلع نقولا دويكد ناكسالا لص الا
 0 لا نوكيا ارسلي ءانباو ”لرحا لن ىلن تاهزاوه
 يدر دور ضرب ةعافيفب هامل رق ار ام سسك

 0 ١ ناب ز ل ”ىلكل ىلع نقي ناوم مفسص امادنع ظ
 /مب نقولا روك الد ار وسكس وبر درب دامو هم ١ ظ

 7 لها ةرابع وعتو رك أ رصف يارصعلا
 طصلا انرها ىامت لوقكض وبي . دع ( سل! فرلاخت < -ىلكلا
 دسيلاَت مانو ددلاخ دكع طزرص و يل دنع اك داصل ا ىشااب
 <بهل ىاوكو نيوسسلنو رابزالاو ءاوسونك م دولا يالا
 اًبرلا موب تكلام ركود توُحص ١و رراوهد ررعلا ديلو



 همم : 1 6 ء

 | نيم عطنع ةرابع وهقورلا ماسالاو ول مسيو ليصو نبعتسنو
 ١ تود نطندل ةراَس لبس لعد تون ين نر اع
 مدا مدرل اها هرسللاو رعضلاو ىثقرلا ةلاع لب ىافلا» بصزلاوتلص و
 | اكراقدل دس الو هشزوكد ماس دالك رو نيس و لب مكوك

 قاوم دهايا نوني و ان مدن مارل فراج وطلاد طسرلا» يطل رلأكعي نولي ىيرلا عيري مييعتل نيب امان العجن
 1 ملنلا تبسانلا ؟اه سر دلعويو فس ضر اول اريختسا نم
 ١ لااما تاز ربساء و "ضاهراوق دو حني زك ءان تس

 اه موسروع ف شب نلعب اهي عياوند بكين اننا بسك
 يسال فشل ناكر نع مس ضر ىهومع انش قسط ماما نا ماع
 اعتنى نر ايلا اسيا إب في ناك م تالي طنكا موس
 ايل ناك اذ ابد اسال او م درا. هيلع قولا د رص مغسسف ر وصلا | ةاهتف تلتخاو نولعرلا تنادوكو سازلا ملم اقوكم هكجا مين نم
 "لرد لح زك ناس "انوا "كاس راو زار وسكر وز نون

 ظ 0 يلق ميدو 1084631
 ] رردر ارمل اب | عبس مم د امإ/دك 514 امو ارماءراو

 ويتر نن وا فل يب كبالازأ ماو عريذ لأ ايقتلا دم
| 

 | اىنالانأبباع أمهلوضد :روعن وهز ميسم و هادانو ملوك اباشام

 زون رار ال ض ء/انملإ 'عولي س مدر !تاقمسس ١ نا ماعاو
 7 تيد اهيالا قافساور يلع عرفست ام وكن زي و١ يكل

 ا ا و ليال / هز “2
 قير تم اين زر زدع هملاكر هد رجلا يي

 كلتا نوما مينامم مس صولا .:لي | نطل كير لولا
 ١ ميكس ئرا مني نآلا ذا رديلاكد نز تشومل ٌمدإ انموهح ام

 ١ عرب ف مي تب ىسبل قضت نكنو دعو اهنا اكاد
 . الق تم ىووبل عربا فاص والاب ةرآشكن لا نزول ان لاوحا
 ١ ملا ظذشلا ناموا يرسل اهبرشت ماسالاو مورلا نم صولا
 |' ةرايعرهدركدّض ال او مسا ىلع ىو و جمعا ملل هالصور

 لك



 تا/و اف نولي و هدم اذهوا,ذلن ياو لا ثلث ناهذ انع ظ
 مل نيلي ل و صوم ز بع نيكو لع اشم انا ىامت لوقوك ”تالثلا
 مرسل س النخب اكسانمأن راو ىلافن دمت و مريع نارلا ف
 نسف نورك نامت وعلو ديزي ١ نع درى ازيع إلا
 سعسو جهز ميسا و درع ىو : نولاف دنع ؟انملا اكس التخأب
 سلع ناهرمل ا نادرو اه م ناس لا معسوضو سلّضالا

 كرائبلاى م مدائو اهب اس نم دع الإ ىت سس ا يا ديعل ! الصنم ظ
 سلخ رلاو مارش لاو مدرب لع مالا ماعد ىرنما عضال اف
 انصح اب ىلع ةدإنرلا ثدإ اف 0

 بل قم لا افضل ان تر ىكرلا ال عش
 كرنرولفلا نلل و مرا لاب جل يلا جلا
 ايلا رو هانركز هزلا اذ هيلث ابزح اس وا رومال ع
 لك ه|حشسلا نم رس » نسو نكس ل ظ ,ىدصل مضار
 رعاوم ارب عيب ردلع قتاو يؤم ا طخ أم : وشو

 تا و اهالى ايس !نعزشنلا يا وو نْوْسلا
 لص اي ع ازاراس نم م وطو اننا ع ار نم يلا زو
 أ 2ايام زنا ديارنت ا ققرب ينور دم

 صن وللا هد ذ 7 ا كوشن برم
000 
 اناتاسلافهن نارنم دب زإ ىراتل ار رص نرل ملا ىراقلا
 "راحل اكن وا هئاذلا اونا عين مدد دج ناس !لخر
 لك : سحاب دوم ادب ارحاينع ال حولا اونا عم دع
 ةنركاتدل) ىرلضال 8 0

 ملعا عنز ندا 0 تكنو رقى نوح
 لكل ارم ايع ياي ىولا ت 0
 ذا راض كايين ان نضع اه اراسمر
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 ” لزؤلاف رلهوهام بسمع احب ا ىوز سب دس يصرف راندا

 7 سرع لوول نام لت لع نولي | تردون ن(ىئلاضوبلاف
 ١ اثنا فا راد زمشلاياكيلإ ضل لوب هس عرو دس نيل
 فرع ارا رلا مقوم در اهدي م ميال كنوب رس نهي اوك للذت سوس
 1 ير رك باس وش تاتا دعي بوس كاس
 اع نول باو رلو ركل اع ياس نر ب

 . اكد وولاو ىلا نوثلا ناإل

 ١ تلو ضو لاتحا تقسم دعاولاموعوزلا نونا ماس دبا
 ليون بيصور و شاودر اوصزك ضصوملا توت عيارلاو ءونكو
 سوو د نعو سالغوراوموت'ةايلا نك شوك رثإ للرب سس
 ١ يم قلط وكرت نيوتن ىرارنو ال نارا يجن يح
 : ا مطاع يان طفمل ملي مرا وشو
 ' اناصارفل ثبصان ١ لوقو *ثبانعل و ل راع مودلا لقا ومس
 ظ - بكا [يض واام بسمو اره ة روهيت ا ثيل“ عرب

 ١ فافل ية الع عج دورك

 < ع

 ومن لع راك ابا وظن ل اون
 آ كثْساو لاف ام دوم اريَقُص نا تس'و سب ' تاس تلاق
 ١ وهز شطعو ةزاع يلم رلع انوا نورس ئابلاو

 مثيب سرع ماجر عو رلاص١ ترمز الان يلع لؤصرل هش بوس
 ا ل در[ كارلو : ارث امض ووعد
 ا 1 ١ ترلبول ١ ١ تلا درع ردّ رم ' ا

 اذا ريضاب ط ما ريح إب'نسايؤكرارتلا تيوس سالو
 . اردّقتوا صو نسب كوول (طل اما انعم ماي اضن م نع ١ 1# ١

 وانام ش لازم اودع زوضرل جطزيوكس لا دنر زمر يحن زك
 ئ د لو رغما ميلة يعدلون تب مو ةدوصتملا
 ١ مده كم طع دهر ارينا ملا الس

 رطل

 >»١ هت . 7 ذب طك ب زيهدس مسلك >سس . 3 2ك ١٠ج هه بن اشي
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 اًنبعْضاو هزيم راض ميلع د اوغالا يمل / د ابلاغ دادتب , آل وفدزر ومس حليز وك ةراع ءال وه زك ناشنلا يوم لال ْ
 01 ابعد 4 7-- 3
 0ْطنو مسسكم وياك ىلع عمرلاب طع ارح ا ديزي ومب عاديا ت0 و ابو كل رحيارو ةياكحلا لع بصنل اب برعم ا لكل اع ملوصرلل شرب ع س كلر مسا
 ,اتءاه ٌكدوّيَل الع لوم 'وكد تانج نع عر مل بلاص تساليج كلا لوقو ميوعلا دعاوتناو هرياظن دعي الام
 هع م دلل ا وما اوهوكد الع :بلومج اواع راو ايارش لعب
 ”ةرابزلارارا تسوراصتخالا ياعم مإ _واو ثيوسلا
 هلوكومو ناحل ! هيه باواؤ م مك* نو ميلا ثور يم دافع جدر ايمو نيورح ه دداك يرلاوقو رخل قب لوولاغ وسمو يرق نيرا اوال ندوسلار ا ضو تذروم بوجو و ريل !ىرافم ا يو اينح ال هرئد ليام اصب ١ رياومل فلز نم ووكعلا بنفي ميلعت عشر اع
 يل ا مب يبس ليش «الع درهايلاببىع :لاركح تسماله هاف ورب الجرف
 ءرارفلا ضو ئئيالا لالا عزه ماللا عيادرع اهجا لاس
 3 و 0 تاهو مايا
 «ريلبألا هرومطلا هدر ١ هرهدل!«مدملا“ىرلا
 كرت موزلا ازمه لوّمست هرولزم ا قورخا ء رو صح ساو م الصاع ظ

 لا مطر ارل ا عنه هس ايرويس بح نم إل رتسع ممر الا عدمص حي وب نم مرعب نولي يؤلا يال وهو فا ثعمب نال
 لمع ؛ ىائبلاو لايم لاخاك -ىبلل ! ىلع رست ننيرلا يك ]
 انصر مع جدن صو ابا فرع هروامجي ةنزلاو مح ىسمس ْ
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 بس نسب سيح ل يي

 ليبي ري يس سس سلسل ص يي يي ب يييب(ابعسب ربع يم جم - 56-95 1 ف ع هو دعس ا ا سس جت

 يوي ب اس يسم ١ < < بلل

 8 3 5 ظ0آذ1 ل م

 رج ري و رو ل -

 ظ - لكلا هزه لياوا اب مصعب اهعبحدتو هني وتل ان درع متو
 مدان ةضرفت نم دا صرم بلص مومو
 فش مام !لاثن 20 نو نظاوس د
 اصل "تارملا 'تائرم قرره ١ىاش روق ماللا عم نر الا
 فتالضل ٠؟نيلاضل ٠ باولو" نيل ا زرنا ىيصرل "نكرلا
 3 "ءاهئزدا*نيءاطن اثار هعازلاو مم انداو“ مكرل ال“

 يأ كند يلع نسمي «لدذ ثا و« يدر "ليل ١هنيركاشل !

 نت نم مو نم مهم ا ادع دعام تدعاق ن'ماعياص عزيعو ناؤلا

 لاص (ىب دو ١1ج ا

 رم محلا فرعالا عذر م ١ ده رعب يا ةدرشسم مرلزكن ا
 ةنمو رن | قصف يرق اههارعابو يكس نول , ايراأو

 فتى هزم م وهو ٌتْووم يجب اناصن !دياوؤلا
ر يسوفتو انمامان معا ٍناؤلا عيب

 ١ هن ارض رنين م اي

 دعاس / و عمم اوم رتومر اك نان ١ تسلس زنع هللا
 نم أبردع عر ثيل اةروسو لولا هللا عمن مال ل

 0-00 اتناو برع لمع لو ىلا لوقت اي وعزعا ىلع وتو
 3 ءانانواراولإق لادت لوثئك انرورم وعضو سس قروش
 0 . ةروسو قلو تمل تلال ١و انرورب نمانشعب
 هو ٌفقاَرل) تولي اذ الك كامن رودوصو ق رى

 دل 1 فل فل ْى 0
 1 دفز ولع لع نار لب

 تايه ديلا ١ نزهه
 داب هوقو ترش يل اع شيل نود صرح ةدلسر
 ص ا نوال ب لمدد انزفرو ار سم تاون و
 ره ايزس و رب دف ر اص( ىزن ١ ناؤلا قاهر بع نكي و

 ْ ظ 00
 ٠  ”دلارقم نزحا١ ناو لادن لوم وعو ءارسدلا ةروسو دودلا



 ا

 ياعازوتلا 9 او اموت لود وهنو ثدصلو ئادلاو تاه انو ضرك ا
 (:نىحشسوهو : (وهربش دقو ثاحب َى انو ضرع !تاشولا
 مر ونوه داء اصلا نم (ن و كسلا اًدمؤرضرا
 لح دلو يما صل 'نعرم# لاطا اهم تونا ف انو
 موو ءاهل لع نقول (ضد !هايزم اضن ونام (ىصرع نيبو
 تالط لا نل! قزف انقر و رلصو عر وعقروهو ميااي ىاش
 بيل ددلا عار "مالنا ولام ايس در وام لجو اصر
 هينا روما نوم ولا ب ١ يحج هددا لا اوي ولو كاد ملوي

 موف النزل يحال با واتم دامت
 رن اعرع نينو تضرلاذك نالوشلا يامل ريض شس كاش
 تيارا ام طن ' موسرف ىلع تول اصيل ١ م 2

  [دربواع فمي ن اك رع رللا قم ىصر مال نمو فاعت
 جي عصب ةشيالث نازل ف اهزم در وأم دو مدمن دش أك لهدل
 < عطس كامن وبو ئاناو ةاكبشل هروب دونت  فاعت وب
 فروللاو اللا مييارفا ىاعن م وناك تلاثل او فس ووو يجزم
 اسمو دايت ىزشا نازل او اهرعيسماو ةانعو

 ةرع هلو ىطع سعب ناياز١لمنلا معرب ءاًول١
 رصاج زم وم تررا از ااذ يعو ناولا رانش 1
 معا: وم ن اكو نر اغفلا امم لفنان ديت لوب
 ا لكن م ميرو ىاعت لو قوك
 1 ما امدوأتش ايا
 0 ان نامت روع اه ضدي اًراز ثورم“
 اطلس د مسعد مكأسلا ايما اج رايز وال

 و دوزملا "رم ديرو مه ناله شن ل مدار و ألا
 م فوك اظازلال ا عنص نوب َى ند نب رولا سنا
 مريب نا اص نمل نال ديرك مكس ١ اي اوصرفن ال و قات
 ركل عنه ث' لل ذل او فراك عمو ازح دب اذهل دا اذ



 - راصتخاب رنا ارا يراولا مدتخا ام مسا ناين ادركإإ
 تاكس ا ريلعو جب نا معا ٌدفاضرلا تاب ياوؤلا تمز نمو
 ١ ىفنالو تايرا فاست لوهوصو نإزلا يي :!ر رع ملح
 سلات لئلا نرقنا تكره يئس اذ لا نصرت الاد الا
 00 رمل فا
 2 ا ا كى زل عج امد رفا ئؤلاو ف وا يدويه د ب نكلرماو ئايب هدو
 ىو ياصعر هكنزو ذ اري ما انلا نكاسل!ثدنذ
 ١ عليو تنل | ىنلا ىود و لاو ىلعو ىريب و ىاوسو

 طف ى ناب قزمرلع صنم ا رنم و نول اىخسم |ىو وبيلا ا
 نارا يه نم ع دو ىرانملا مس دلا لو هو ايم دو الص ون امل 'و ظ
 بدو برا, اناهصوم نونالث و يدعحأو عيضوم باع أ

 - "ايلا ) هلل ةرعاتلاة عفو ص مائباو م'ثبااب رم و عضاوم ا يد تياايابس د ائعنصوم توه و
 1 .(دطنم هادظنل انمدو لمصرف ندازملا مي الاط انم فدك
 ١ لاو طوبسم فاضالاث اان ماسفاولع مالكلا ماد
 ةدا مرح لمص اع نش نهوص (ن ريس ةارق ى مهل ولا
 "مول انالول تمد نوازؤلا يرتنل رصد بيبزقتلا ' بالك نم هزل ا يددعم اب ءاهكملا "لايك و ىف امد
 ١ زوم نيا رو ميس ١ هرعع ديص دو هرعد ديرف ملال
 نسما خوف نانجلا رلعائ داز و صور للا سرق ى دج اك
 " ملا مّفلخار زعا ارض و نيئاحلا فر هيدر و
 . ماهحالابددن ١ يراد ١ايام مف انككأص مندل مفعل ١ مهحتلا فيل !رلاضا رهو هان ررواىزلا ايدارب نم | ”اسحاو ممركو منج قامس و مئاحج٠ هرسسو علو شار ىلع
 | رمايه نرط نم ضؤلا بطب اهل حاحا توليد

 "تسلا



 . يه هبال + سسوس ل هصيص - ايم

 طا خانل عاتي عك نان ملل لسير ءعيشلا |
 اصل امن لالا هن انمكرا بكن اوصزن عبس ال مركلا فول

00 1 
 او امحالان لاهي وأسل

 ايو دايس ! "عت ايرممحأم لاين اذه وع نير
 راثؤ انه 11011 'ءرذلا
 ٍفمضل شلار لها كرما ىري سبب سولولل جاصاّتعاس
 توا 3 ردسي كبس يخيب رقم

 0 سس سل فعو لمحو ل انك تاضر اا ١
 اويط ددل مسن ىلع وقس ٠ نزلا لا ابعاد ى است لوقبلاب ذأ
 مر ارومشل اوف رثا امي تيونولا فضيل للان رمل ا طر نم

 ادام هلئا الارل | لل اق نم مها رس تي
 "نر 13ه ءنينم وتس اذل و سي ْهَد طوس
 كر ا دوه بسر فا ٌرمبرا ل تمره اصور ردي

 لات اسك سور سسرل نول ناف اعدل ولازال
 اهيل ومب نم[ لمع ىزل هداه زخم ©1 امج و رلسص رل مب
 امل ةةنندو ول زيزموريل زمولاخأ رامي تانجو
 ماللاو الاصل الع روم ٍفطاصم ا هائج برب تجبر الأ نم

 مي درس ال و اسالا نسمباتلاو رباىصلاو راّضالا هّسبِلاو 5
 ملاسرلا نه خل و رات نيب م لا بويع ىلعو داذع
 اديعلا ازهرلم يركب لامترلا ماي ريم ١
 0 و نم

 ملي اصلا 0

 مضر ضاع سس نع نول نازل ىرسل ل١ ٌغرهفم ا نس تيل ا شارع اهالاه



 ١ ' ولغات حا كر ادوإط نياغم
 ا ف لئلا ازه ماما نرسم و كذأساو يردس نع ريورا
 1 ندساي جيم اوهدو لاّسا اي نادال او ن اكمل ا ىوتكك لو هئامز
 ماين ميلع تارق اونو هردا فص قَسْرِب ىرملا يو
 توري و سم ارنا ى او ات ىلا ذم | يح ث ربتم نم هديت
 ميد ريوطف ئلاو ٍنبارو نيعسو يروا مش (ادلاو
 0 ايببللا لض اؤل ا مخ ثح
 راه ا كلر و صو اطلس دجم "لاحت نزع ا

 هل ارض افلا 'راتسرلا ىلع نلنر ارفوهكد بري ادت
 ديرتو مامر ظظ11117 نص
 دمح بل ان : انخا يملا مد ميلع بص نم رراواو عصع
 اقل عجلرلع كل عار اردو نمر 'ررغنبا تجلس الا
 ١ ّن اوال ! م ةنمسل احند قال لا يلع
 2-5 "عير سيفا يس ا اج يس يل
 ريكس لتلاعد نيؤمحلا ةورقو تيبلاطلا تنك لع

 | حشر رشارو رولا ىاروهلا ىا

 كرار مها ردو يازمل ا لها نبا تاطلتس ميس ا اخ طف اووي ب تجر! نم ثارولاورعملاررعو تاز اق
 منلعا اع يف ل نم يبرم ١ بي رمو يوكل ' هس يفع
 يلع كنز و صرفو باضنعلا نئرلا يس يبل لىلاوملا

 كل !١شل ماما ليز 01
 سيرحل ةدعد نيكد (ماولم سل زل رهرقو هل ١ ةذا تس
 وهو يو البطل ١ يرل ١ عان يدم ئواح مودحلا ىناكرلا نم
 ار لسير را نب ا ل تارا ههنا

 قهارذو يراهرالا ايرأ ز مب دلا يسكرار مولعلا
1 0 
 جم برك قبيصنلاو ريرهتلاب سس املا ناإبراو

1 



 تام خلا ترطلا خضوسو انهما نارام نع نط مافلاك اى بلاك !دزحم جبس !ويحاذ عرعر لوسيل نم باخد ال

 ميقبلا رزراساإلاو ريجملا عيجل اوههوئلس لك يسيل ظ
 نعوِصر ل ىاو سدككاى لدن ١ م/ادمغن رسشملا ص
 ناكن او هلوعررز ١و ربوت انوماح رمي نا|تلاس واع دو
 ةيسسم اب ارد يمص نركيل ىلصا ضصقئوا دور وا لاذابل

 رو عرجو هسسرئاو مِسول!(نررلاولع رطل ساؤبو ةّكسلا ْ

 اصدردا ال' لالا و مارك ا ناولعو ميمد مهدخ ولع ماواص
 دك رن نم ريدان تاه و دونر و عربع ين رس 'ورل ني يع ال
 ديوكلا ماكعا مفويوت درهما ىخف ةاوم ا نيرلا لاسرلا

 لاوس أه سسائا يوي: مم راوي م مناد عمل سنتا يبو
 كويس ةر ذم فكآو ينام و نيويس 9 من الث منت كريم لا

 مر ارزلاه روب( دلل ١و ةالصل ! هلا مم هيياع منا
 ”نيماروابلج
 رت
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